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  الفهرس

 مصادز مً ملخطفاث: )الشام(  .ظاهسة ألاحالم في أدب فظاال ألازض اإلالدطت

ُ   ومخطىطاث ت وأخسي  تمملىه  ُ  1  ................................................................................................................................  غثماه

ذ في أدب فظاال الشمدًىت غظ
 
 11  ................................................................................................  املالن هما ججل

ُ   ألابػاد ُ  الظُاط خ  11  ...............................  ألازض اإلالدطت فظاال أدب في اوػىظذ هما تت والخأٍز

ازة مصطفى البىسي    وطىزٍا في لدمشلي  الخلىحي  إلى بِذ اإلالدض الصدًلي  اٍش

ت  ُ  26  ......................................................................................................................................................................................... الفترة الػثماه

ت في أدب فظاال الشامهظسة في   ُ  ومصادزكساءة في مخطىطاث : اإلاػخلداث الشػب
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د""كساءة في مخطىطت  د بىىادز مصب   بين اإلاظخىي وحياًاث هىادز : إجحاف اإلاخىد 

 111 .................................................................................................................  ألادبي  الشػبي  اللطُف واإلاظخىي البريء

ت وحسهت كاض ي شاده   ُ لت الصىفُت الخلىج  كساءة في : ( Kadi Zade)بين الطٍس

ت في اللسن الثامً غشس  ُ ازاث بالػسب  111 ................................................................   مخطىطت مً أدب الٍص

 151 .....................  مىر بداًت ؤلاطالم وحتى اللسن الثامً غشس: الخطىز الػمساوي  إلادًىت دمشم

 حمؼ الفلير مً هحا إلى هىادز جحا:  هخاب ] إزشاد [أدب الىىادز: هظسة في  مً

 111 .......................................................................................................................  إلى هللا حػالى ًىطف بً الىهُل اإلاُلىي  

 حدًث "أبداٌ الشام" هما وزد في مخطىطاث ومصادز أدب فظاال ألازض

ت أخسي   ُ  111 ..............................................................................................................................  اإلالدطت )الشام( وهخب جساث
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 مقّدمة الكتاب

م لللازئ والباحث، ٌشخمل غلى دزاطاث مخىىغت في حلٌى ألادب الػسبي   هرا الىخاب اإلالدَّ

ت  ُ لدم زؤٍت شمىل ت في أدبىا الػسبي  اللدًم، هما ٍو  ُ لذ محاوز أطاط
 
إلاىطىغاث هامت، شي

 غلى مس  الػصىز.

ت حدًدة، هظًسا لصدوز البػع منها كبل أهثر مً طبػت 
 
مها بحل إن  هره الدزاطاث هلد 

ت، والبػع أ ت في خازج البالد، حُث وشس البػع منها باللغت ؤلاهجليًز  ُ غىام، في مجالث غلم

لاالث، لىً مً حهت آلاخس باللغت الػسبُت. لرا حاولىا مً حهت أن هحافظ غلى أصالت اإلا

ً واإلاظامين فظال غً أخسي ابخغُىا إ حساء بػع الخػدًالث غليها، مً حاهب الػىاٍو

 افُت، التي اغخمدهاها في ملاالجىا اإلاخخلفت.اللىاام البِبلُىغس 

كد ، مً حُث اإلاىطىع ألاشمل التي وزدث في هرا الىخاب بػع الدزاطاث ال شً أن  

اث بحثُت ومً ثم أطفىا غليها ما وزد مً حدًد في  ،لىباز الباحثين اغخمدها فيها غلى هظٍس

حلل مً  أن  ول   ًلينألهىا غلى ، ىطىعاإلا باألطاض فىسة وهخص حلل البحث الػلمي  

خُت، الاحخماغُت وغيرها،  حلٌى ألادب الػسبي، ًخفسع مىه الىثير مً اإلاحاوز ألادبُت، الخاٍز

الجدًد لدًىا في  الجاهب وول باحث ٌظخطُؼ أن ًدىاٌو زافدا مً هره السوافد، وهرا

بحد ذاجه  دزاطاجىا. فظال أهىا اطدىدها غلى غشساث اإلاخطىطاث التي لم جس الىىز بػد، وهرا

ت.  ُ  أمس في غاًت ألاهم

لىً مً حاهب آخس ثمت البػع آلاخس مً أبحاثىا، لم ًحظ بأهمُت في البحث الػلمي  

ادة في هرا اإلاظماز، حُث أجسن لللازئ أن ًخمػً في الجاهبين  الحدًث، وهحً جىخُىا الٍس

ً أشسها إليهما أغاله مً حُث طبُػت ًْ  هره الدزاطاث.  اللر

ة محاوز: جخمحىز هره ال  دزاطاث التي هلدمها لللازئ في غد 

 ٌ : ًدىاٌو اإلاحىز ألاو زض اإلالدطت )الشام باإلافهىم دب فظاال ألا حىاهب مخخلفت في أ ،ألاٌو

ألاشمل، والظُم(، هظاهسة ألاحالم التي وزدث في هرا ألادب مً الجاهبين الاحخماعي 

ث التي حظُذ بها، ثم والدًني والفىليلىزي، ومياهت مدًىت غظلالن بحظب السواًا



iii 

ازاث لأ اإلاػخلداث التي وػثر غليها في هرا ألا  ماهً واإلالاماث دب، هخص بالرهس أدب الٍص

خُت التي ججلذ في مظماز اإلالدطت غلى اخخالف أهىاغها.  ثم جىاولىا ألابػاد الظُاطُت والخأٍز

وال  لػثماهُت.هرا الجيع ألادبي الري حظي بشهسة في اللسون الىططى وحتى أواخس الفترة ا

ادة البحث الػلمي  في وهي دزاطت هامت، هىا كد وشسهاها في غموغفل مىطىع "أبداٌ الشام" 

ت كبل غدة طىىاث.الجامػت ألا   ُ  زده

دب الصىفي هخص بالرهس الفترة حىاهب مخخلفت مً ألا  ًدىاٌو اإلاحىز الثاوي،الثاوي: 

شخمل غلى دزاطاث جظهس الفىس الصىفي  الػثماهُت )اللسن الثامً غشس بالخحدًد(، َو

الخلىحي مً خالٌ اغخمادها باألطاض غلى مخطىطاث لم جصدز حتى آلان، باإلطافت 

ً  . هيشس للمصادز التراثُت اإلاخىىغت والدزاطاث الػلمُت لىباز الباحثين في اللسن الػشٍس

لت الخلىجُت في فلظطين وطىزٍا في اللسن اإلاروىز أغاله، والصساع بين هره الحسهت  الطٍس

 وحسهت كاض ي شاده في الفترة ذاتها.

الثالث: ًدىاٌو اإلاحىز الثالث، أدب الىىادز الري ٌػخبر حيظا أدبُا في ألادب الػسبي اللدًم، 

ت والشػبُت أغني البادًت، زغو  م أن هرا ألادب لم ًحظ غىع البِئت الػسبُت الحظٍس

ت، ملابل ألادب الجاد  السطمي    ُ ه إلى هما هى   (Standard- Non Standard)بصفخه السطم

ل ذلً بدزاطخين، جىاولخا شخصُت جحا اغخمادا غلى  ذلً الباحث ًىطف طدان
 
جمث

لم جطبؼ في هخاب لىحىد حياًاث زبما ألنها جىحى اإلاىحى والتي  )حامػت ًُل( مخطىطت

د اإلادوي اطدىادا إلى مخطىطت، هىا كد حصلىا غألاًسوجُيي يها مً حامػت ل، وشخصُت مصب 

 ًُل في الىالًاث اإلاخحدة ألاميرهُت. 

وخخاًما فإن  اإلالاالث التي وزدث في الىخاب كد هخبذ بطسق غلمُت مخخلفت، فىلخمع غرز 

 اللازئ. 

 غالب غىابظت                                                                                          

 3102آذاز                                                                                             
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1.اإلالضؾت ألاعض فظائل ؤصب في ألاخالم ؿاهغة
 (الكام) 

ّت وؤزغي كثماهّيتملخؼفاث مً مصاصع ومسؼىػاث مملىهيّّ

ّملضمت

مً اإلاٗلىم ؤّن ْاهغة ألاخالم مً الجىاهب اإلاٗغوٞت لضي الامم اإلاسخلٟت، و٦ظل٪ لضي ؤبىاء 

خُض ٧ان الغظل الضًاهاث الشالر، و٢ض ؤقاع الباخض ظىعط بىؾذ بلى الكٗىب ال٣ضًمت، 

غ له خلمه. بل هغي ال٨شحر مً ألاؾـ في ألاخالم  2الخالم ًظهب بلى عثِـ ال٨هىت لُّٟؿِ

خالم هلخٓها في ْهىع عمىػ مُٗىت في ألاأباإلاجخمٗاث البضاثُت حؿدىض ٖلى اٖخ٣اصاث مخىاعزت، 

ت باألؾاَحر التي جمشل ج٨ٟحر الكٗب. وف ي هٟؿها، ومشل هظه ألاخالم ج٩ىن طاث نلت ٢ٍى

اإلاجا٫ الضًني ًغي ألاج٣ُاء بٌٗ ألاولُاء وألاهبُاء في اإلاىام، لُلب مٗحن، ٖلى خض عؤي ولُم 

اث مُٗىت لخٟؿحر هظه ألاخالم  3.(Lane. E. Williamلحن ) ل٨ً مً ظاهب آزغ هىا٥ مؿخٍى

                                                 

٤ مهاصع ال٣غون الىؾُى والٟترةمهُلر ألاعى اإلا٣ضؾت ؤ  1 الٗشماهُت، بما  و "الكام" ٌٗني لىا ٞو

أو ؾىعٍا وختى صمك٤ ٣ِٞ.ٞلؿُحن وؾىعٍا، ؤ

أ. 382: 1، 1901، بحروث، كامىؽ الىخاب اإلالضؽاهٓغ: بىؾذ ظىعط،   2

ً فيمً ولي مصغ مً الىالة والؿالػحناهٓغ: الكغ٢اوي،  3 فخىح الكام ، في طًل جدفت الىاؿٍغ

. 10 –أ4: 1م، 1979، صمك٤، فخىح البلضان؛ ٢اعن البالطعي، 70 –أ68: 1، ٖمان، صون ؾىت، للىاكضي

اعاث، ٦خاب  لخىيُذ الى٣ُت ؤٖاله ًظ٦غ الهغوي في  .Jم، )جد٤ُ٣: 1953، صمك٤ؤلاقاعاث الى ملغفت الٍؼ

Sourdel-Thomine)  ٖىض خضًشه ًٖ مضًىت خمو ًظ٦غ : )بها مكهض ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي َالب

أ(.8عض ي هللا ٖىه وبه ٖامىص ومىي٘ بنبٗه ُٞه وطل٪ إلاىام عآه بٌٗ الهالخحن وله خ٩اًت م

 Goldziher. I.,“The Appearance of the Prophet in Dreams”,JRAS, 13 (1912), pp. 503-

506; Lane E. William.,The Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, 

(1944), p. 189; W. H.R. Rivers, “Dreams and Primitive Culture”, Bulletin of John 

rylads Library, V. 26, 1918, pp. 45-61; T. Jacobsen, “The Dammui Dream”, Journal of 

Near Eastern Studies,V.12 (1953), pp. 165-171; Kister. M. J., “The interpretation of 

Dreams, an Unknown Manuscript of Ibn Qutaybah‟s „Ibārat al-Ru‟yā”, IOS IV (1974), 

pp. 67-103. Kinberg, L., Ibn abῑ al-Dunyā, Morality in The Guise of Dreams, Leiden, 

(1994); “Literal Dreams and Prophetic Hadith Classical Islam-Acomparison of Two 

Ways of Legitimation”, Der Islam 70 (1993), 279-300; “The Legitimation of the 
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(oniromancie ٗوو ،)غث مسخل٠ الُب٣اث الاأبالٟغوؿُت ؿَّ
َ
ظخماُٖت هظه ني ٠ُ٦ ٞ

ت بضاثُت اؾدىاًصا بلى جٟؿحراث الٗغاٞحن ؤو اإلاىجمحن ٖلى الٓاهغة؟ هل بهىأ عة ٍُٞغ

ً في هظا اإلاُضان؟ م ؤّن البدض الٗلمي  1اإلاؿخىي الكٗبي ؤم اؾدىاصا بلى ٦خب اإلاّٟؿٍغ ٚع

ًًٟل ؤن ٩ًىن الخٟؿحر بىاء ٖلى صعاؾاث ٖلماء الىٟـ الخضًشت مً وظهت هٓغ ٖلمُت في 

ض الكٗبي،
َ
غي اإلاٗخ٣ ؤّن ألاخالم ٦ما بِىا ؤٖاله، لِؿذ ؤمىعا خضًشت الٗهض،  هظا اإلاًماع. ٍو

ً )ث  كحر ابً ؾحًر ما جغظ٘ بلى آصم ٖلُه الؿالم. َو
ّ
م( بلى الغئي التي ًم٨ً ؤن 729وبه

ج٩ىن ناص٢ت خؿب اإلايكإ، زانت بطا ٧اهذ باًداء مً هللا حٗالى، وبلى الغئي الباَلت بطا 

ً بلى عئٍ ٠ًُ ابً ؾحًر ا آصم لسل٤ ؤم البكغ خىاء التي جمىاها ٖلى ٧اهذ مً الكُُان. ٍو

أ 2هللا، زم قاهضها في اإلاىام وعآها خ٣ُ٣ت بٗض طل٪ مهضا٢ا لغئٍاه.

                                                                                                                       

Madhāhib through Dreams”, Arabica 32 (1985), pp. 47-79; “Dreams as a means to 

Evaluate Hadith” JSAI 23 (1999), pp. 79-99; Gouda Y, Dreams and their Meanings in 

the old Arab Tradition, New York:Vantage Press, 1991, pp. 52-74; Grünebaum von G. 

E. Callois R., The Dreams and Human Societie, University of California Press, (1966), 

p. 10.  

؛ الُٗٓم آباصي، 41: 1م، 1995، بحروث، فخذ الباعّياهٓغ: مً اإلاهاصع الترازُت، ابً حجغ الٗؿ٣الوي،   1

؛ ومً 522: 1م، 1992، بحروث، ؤلاصابت؛ابً حجغ الٗؿ٣الوي،  66: 11م، 1994، بحروث، كىن اإلالبىص

ً، ال٨خب اإلاؿخ٣لت هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:  ، ؾىعٍا، صون ؾىت، مىخسب الىالم في جفؿحر ألاخالمابً ؾحًر

 ،ً ؛ حلؼحر ألاهام في حلبحر اإلاىام؛ ؾىعٍا، صون ؾىت، ٖبض الٛني الىابلس ي، جفؿحر الاخالم الىبحرابً ؾحًر

أم.    1997هخاب الخلبحر في الغئٍا، ؤو اللاصعي في الخلبحر، بحروث، م، الضهُىعي، 1990بحروث، 

2   ،ً ً ؤّنأ21 -20ال٨بحر، جفؿحر ألاخالم اهٓغ: ابً ؾحًر ٠ًُ ابً ؾحًر  عئٍا ألاهبُاء نلىاث هللا ؛ ٍو

ً في الباب الشاوي مً ال٨خاب جٟؿحره لغئي ٖلحهم ؤخض قِئحن، بما بكاعة وب كغح ابً ؾحًر ما بهظاع، َو

ه، ومً عؤي هىخا ٖلُه ألاهبُاء، وؿى١ بٌٗ الامشلت، مً عؤي آصم ٖلُه الؿالم اٚتر ب٣ى٫ بٌٗ ؤٖضاث

ه ٖلُه ؤٖضائه وحؿلُىا ٖلى ْلمه زم عػ١ الٟٓغ،  ّٟ الؿالم َا٫ ٖمغه، ومً عؤي هىصا ٖلُه الؿالم حؿ

٣ا٫ بّنأ في  هللا ًىهغه ٖلى ؤٖضاثه. وهىا٥ باب زاّمأ ومً عؤي ببغاهُم ٖلُه الؿالم عػ١ الدج بن قاء ٍو

ً لغئٍا الىبي مدمض نلى غة " ٢ا٫ ؾمٗذ  الباب الشاوي ًسههه ابً ؾحًر هللا ٖلُه وؾلم ًٖ ؤبي هٍغ

عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ًى٫: مً عآوي في اإلاىام ٩ٞاهما عآوي في الب٣ٓت ٞةن الكُُان ال ًخمشل بي، 

ً، اإلاغظ٘ اإلاظ٧ىع،  ؛ 140 -124، ؤو ال٣اصعي في الخٗبحر، هخاب الخلبحر في الغئٍا؛ الضهُىعي، 35ابً ؾحًر
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ما عاظذ 
ّ
خ٣اص باألخالم، لم ج٨ً ْاهغة م٣هىعة ٖلى ٖامت الىاؽ وبه وال قّ٪ ؤّن مؿإلت ؤلٖا

ؼي )ث.  كحر اإلا٣ٍغ خباع في م ( في ٦خابه "اإلا1441لضي ٞئاث مسخلٟت في اإلاجخم٘، َو ىأٖ والٖا

خُالهم في ألاخالم التي  ط٦غ السُِ وآلازاع"، ؤّن بٌٗ اإلالى٥ ٧اهىا ٨ًدكٟىن مداوالث اٚل

م جض٫ ٖلى  1ًغونها ظ٦غ ؤصخاب ٦خب جٟؿحر ألاخالم قىاهض ٖضًضة مً ال٣غآن ال٨ٍغ ٍو

ا ًىؾ٠  نض١ الغئٍا، ؤقهغها عئٍا ؾُضها ببغاهُم ٖلُه الؿالم في اإلاىام طبذ ابىه، وعٍئ

وهىا٥ قٗىب ٖضًضة مشل البابلُحن  2ٖلحهما الؿالم وهي ال٩ىا٦ب والكمـ وال٣مغ.

حن ال٣ضماء وؤلٚا ا.وألاقىعٍحن واإلاهٍغ ًً ٤، لجإث بلى جٟؿحر ألاخالم ؤً ومً ال٨خب  3ٍغ

امُضوعؽ ألاٞس ي، و٢ام  ٣ُت ٦خاب حٗبحر الغئٍا ألَع ٍغ اإلاكهىعة التي وعصث في الش٣اٞت ؤلٚا

م(، وهى ٦خاب اؾخسضم ٦إؾاؽ ل٨خب حٗبحر الغئٍا في 873بى٣له خىحن بً اسخا١ )ث. 

ومً ٦خب حٗبحر الغئٍا  4ن.الٗهىع الىؾُى، هسو بالظ٦غ لضي ألاوعوبُحن وبٌٗ اإلاؿلمح

                                                                                                                       

ؿاوي، اهٓغ ؤًًا: خؿً ؤلاأ  -9م ؛ 1996، بحروث، جفؿحر الغئٍا وألاخالم وفلا لىـغة اللغآن والؿىتصَع

أ. 20

ؼي، السُِ وآلازاع، ال٣اهغة،   1  . 151، م2، ط1965اهٓغ: اإلا٣ٍغ

ً، اإلاهضع الؿاب٤   2 ؛ عاظ٘ 4 ًتآ 12؛ ؾىعة 102آًت  37؛ وفي ال٣غآن ؾىعة 21 –أ20اهٓغ: ابً ؾحًر

ُٟت الخلم، مجهؤًًا ولُم لحن خى٫ مؿإلت  حر ا الخيبا باإلاؿخ٣بل ؤو الخماؽ ش يءْو ت اإلاجهى٫ ٚو ، ؤو مٗٞغ

أ .    Lane. E. William.,The Manners and Customs of the Modern Egyptians, p.189طل٪

 Canaan, T. “The arabic Magic bowls”: in: JPOS 16 (1936), pp. 24- 127; Deاهٓغ:   3

Becker, The Understanding of Derams and their influence on the History of Man, 

Hawthorn, (1968), pp. 25-54; Lincoln, J. S., The Dream in Primitive Cultures, Gresset 

gress, (1935).   ٨ٞغة بعظإ ألاخالم بلى ؤنل م٣ضؽ، بِىما ؤٞالَىن ٌ مً ظاهب آزغ ٞةن ؤعؾُى ٞع

 ,Kelsey, M. T. The Dark Speech of the Sprit, Doubledayَُٟت لؤلخالم. اهٓغ: ٢ضم جٟؿحراث ٖا

(1986); Mc crudy, H. G. “the histiry of Dream Theory”, in: Psychological Review, vol. 

53, (1956), pp. 225-233. J. Meri, The Cult of Saints Among Muslims and Jews in 

Medieval Syria, Oxford (2002), pp. 181- 184; Von Grunebaum‟s seminal work on 

Dreams in Islam, and John Lamoreaux, The Early Muslim Tradition of Dream 

Interpretation (Suny, 2002), pp. 76- 80. 

٤ُ ٞهض، صمك٤،  4  .1964اهٓغ: الترظمت الٗغبُت لل٨خاب، جٞى



4 

لضي الٗغب واإلاؿلمحن هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: ٦خاب ؤبي اسخ٤ ال٨غماوي، الظي ًغظ٘ 

م(، وألبي مٗكغ الٟل٩ي )ث. 837لل٣غن الشامً مُالصًا، ول٣ُٗىب بً بسخ٤ ال٨ىضي )ث. 

 م(، و٦خاب حٗبحرأ1006م(، و٦خاب الخٗبحر في الغئٍا لىهغ بً ٣ٌٗىب الضًىىعي )ث. 886

م(، ومسٍُى ٦خاب الضالثل الظي ًدىي ٞهال في حٗبحر الغئٍا 1020الغئٍا البً ٢خِبت )ث. 

الظي ٌٗخبر حٗبحر الغئٍا ٖلًما. ٣ًى٫ الخؿً  1للخؿً بً بهلى٫ )ث. ال٣غن الٗاقغ مُالصًا(

بً بهلى٫ "بن حٗبحر الغئٍا ٖلم ظلُل" وهى ًسال٠ بظل٪ مً ال ٌٗتٝر بخٗبحر الغئٍا ٦ٗلم، 

٠ًُ ب ىن بظل٪".ٍو ا ٌٗتٞر ًٗ أ2إّن اهل الضًاهاث ظمُ

م آًاث ٖضًضة حكحر بلى الٟاّ الغئٍا ونىعها، هظ٦غ ٖلى ؾبُل  ل٣ض وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ

اإلاشا٫ ٢ىله حٗالى باليؿبت للغئٍا "الظًً آمىىا و٧اهىا ًخ٣ىن لهم البكغي في الخُاة الضهُا وفي 

و٢ض ّٞؿغث "لهم البكغي في الخُاة  3ُٓم"آلازغة ال جبضًل ل٩لماث هللا طل٪ هى الٟىػ الٗ

الضهُا" ؤي الغئٍا الهالخت، التي ًغاها اإلاامً في الخُاة الضهُا، صون ٚحره مً ٚحر اإلاىخضًً. 

ىا٥ بال ٞخىت  و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى "وبط ٢لىا ل٪ ؤّن عّب٪ ؤخاٍ بالىاؽ وما ظٗلىا الغئٍا التي ؤٍع

ض ٧ان الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٢ض عؤي و٢ 4للىاؽ والصجغة اإلالٗىهت في ال٣غآن..."

ت اإلا٨غمت وهى في اإلاضًىت، ٣ٞهضها ل٨ً اإلاكغ٦حن مىٗىه، زم 
ّ
ه ؾُضزل م٨

ّ
عئٍا في مىامه ؤه

عظ٘ وصزلها في الٗام اإلا٣بل. ٞجز٫ ٢ىله حٗالى" ل٣ض نض١ هللا عؾىله الغئٍا بالخ٤ لخضزلً 

ِلَم ما لم اإلاسجض الخغام بن قاء هللا آمىحن مدل٣حن عئوؾ٨ َٗ ً ال جساٞىن ٞ م وم٣هٍغ

                                                 

 ,R. Duval, Lexicon syriacum auctore Hassan ben Bahlulى٫: اهٓغ باوؿبت للخؿً بً بهل 1

Paris, 1903.  ي مجلت اإلاىعص، لغئٍا للخؿً بً بهلى٫ ًىؾ٠ خبي، فو٢ض وكغ الٟهل السام بخٗبحر ا

أ.162 -127، 1984بٛضاص، 

  p.231; F. sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, V1, Leiden ,(1978)1اهٓغ :     2

 V, VII (Leiden 1979), pp. 333-334.  ت ع٢م لى مسَُى مً ال٨خاب وسست ٧املت في م٨خبت خ٨ُم ؤٚو

أ.572/1

 .64 -63: 10ؾىعة  3

أ.60: 17ؾىعة  4
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بًأحٗلمىا ٞجٗل مً صون طل٪ ٞخًدأ ت اخالم وعصث في ال٣غآن ومً ظاهب آزغ زّمأ 1ا".ا ٢ٍغ

 ُ٘ ًَّ ؾب َ٘ ب٣غاٍث ؾماٍن ًا٧له ؼ مهغ )اإلال٪( "و٢ا٫ اإلالُ٪ بوي ؤعي ؾب باليؿبت لىػعاء ٍٖؼ

 
ُ

َ٘ ؾيبالٍث زًٍغ وؤزَغ ًابؿاٍث..." ، "٢الىا ؤيٛار  وؾب
ٌ

ِل عجاٝ ًُ بخإٍو ؤخالٍم وما هد

ىا  2ألاخالِم بٗاإلاحَن"
ّ
ا ل٣ىله حٗالى "...و٦ظل٪ م٨ ًً وهىا٥ ألاخاصًض باليؿبت للىبي ًىؾ٠ ؤً

ِل ألاخاصًِض".  في ألاعِى ولىٗلمُه مً جإٍو
َ

أ3لُىؾ٠

ال قّ٪ ؤّن الٗضًض مً الباخشحن في الٗهغ الخايغ، ٢ض جىاولىا الغئي وألاخالم التي جغظ٘ 

ت بلى بضاًت ؤلاأ ؾالم وختى ٞترة الخ٣ت، هسّو بالظ٦غ ٞترة السلٟاء الغاقضًً، الٟترة ألامىٍّ

ت، وهي صعاؾاث ٦كٟذ لىا ال٨شحر مً اإلاىاصّأ ُّ اإلاىشىعة في ٦خب الخضًض  والٟترة الٗباؾ

ى هللا 
ّ
ت ومالٟاث الغئٍا التي ظمٗذ الغواًاث اإلاسخلٟت لصخابت الىبّي مدمض نل ُّ الغؾم

أء اإلاؿلمحن في ٞتراث مسخلٟت.ٖلُه وؾلم وبٌٗ السلٟا

( التي 1912) I. Goldziherهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مً هظه الضعاؾاث صعاؾت الباخض 

جىاولذ آعاء مسخلٟت إلاظاهب بؾالمُت خى٫ هظه الٓاهغة، وال وٟٛل ؤًًا صعاؾت الباخض 

M. J. Kister (1974 .ووضخذ 889(، التي جىاولذ ٦خاب ٖباعة الغئٍا البً ٢خِبت )ث ،)م

الٗضًض مً الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالغئي التي لها َاب٘ ؾُاس ي وصًني، ل٨جها ٨ٖؿذ ؤ٩ٞاع 

ا مً ألاصب الٗغبي، وؤزحرا صعاؾاث الباخشت  ُّ  .Lاإلاؿلمحن وؿبُا وؤنبدذ ظيًؿا ؤصب

Kinberg ( والتي جغ٦ؼث في ْاهغة ألاخالم والغئي 1999، 1993، 1985اإلاسخلٟت والٗضًضة ،)

ت(، مىظ بضاًت ومى٠٢  ؤلاؾالم ٦ما وعصث في الخضًض الىبىّي الكٍغ٠ )الؿىت الىبٍى

ت في هظا اإلاًماع. وهي ال جسخل٠ ًٖ آعاء الباخض ٢ؿُغ مً خُض ؤّن  ُّ اإلاظاهب الاؾالم

ُت في خُاة اإلاؿلمحن. ت، بل حٗخبر ؤؾمى اإلاٗلىماث اإلاٗٞغ ُّ أألاخالم ح٨ٗـ ألا٩ٞاع الاؾالم

                                                 

 .244، م6، ط1961، بحروث، مجمم البيان في جفؿحر اللغآن، الُبرس ي،  27: 48اهٓغ: ؾىعة  1

أ.44 -43: 12ؾىعة  2

ًا ؤهه ًىظض مٗخ٣ضاث ٢ضًمت ًٖ ألاخالم في الحهىصًت واإلاؿُدُت، هسو بالظ٦غ ًؤوكحر . 21: 12ؾىعة  3

أال٨خاب اإلا٣ضؽ والخلمىص.
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٤ مهاصع ؾىدىاو٫ في م٣الخىا هظه ْاهغأ ة ألاخالم ٦ما او٨ٗؿذ في ؤصب ًٞاثل الكام، ٞو

اث الٟترة اإلاملى٦ُت والٗشماهُت. ووٗني بإصب ًٞاثل الكام ؤو ًٞاثل الاعى  ومسَُى

اإلا٣ضؾت، اإلاالٟاث التي جىاولذ ٢ضؾُت بالص الكام باإلاٟهىم الٗام ؤي ٞلؿُحن وؾىعٍا 

ى اإلاالٟاث التي ونلخىا بلى واإلاٟهىم السام وٗني ؾىعٍا وختى صمك٤ ٣ِٞ. وجغظ٘ ؤول

ال٣غن الخاصي ٖكغ مُالصًا، هسّو بالظ٦غ "ًٞاثل البِذ اإلا٣ضؽ" ألبي ب٨غ الىاؾُي )ث. 

ًاثل الكام، البً اإلاغّجى  ًاثل بِذ اإلا٣ضؽ والسلُل ٞو ال٣غن الخاصي ٖكغ مُالصًا(، ٞو

ضًىت صمك٤، )ث. ال٣غن الخاصي ٖكغ مُالصًا(. ومً ؤواثل اإلاالٟاث التي جغجبِ ب٣ضؾُت م

أ1م(.1044و٢ض ونلخىا، ٦خاب "ًٞاثل الكام وصمك٤" ألبي الخؿً الغبعي )ث. 

-Localومً اإلاٗلىم ؤّن مالٟاث ًٞاثل الكام، حٗخبر ٦جيـ ؤصبّي، ؤو صًنّي ؤو مدلّي 

Patriotic  ش اإلادلي الضًني ؤو الاصبي ش اإلادلي ؤو الخاٍع ٤ بٌٗ الباخشحن ٦جؼء مً الخاٍع ؤو ٞو

أ2لىؾُى.في ال٣غون ا

هظه الٓاهغة بهىعة يئُلت  لى ؤمّٗىا الىٓغ في مالٟاث ًٞاثل ألاعى اإلا٣ضؾت، هجض .1

ت، ل٨ّجها ا٢خهغث  ُّ ت في مهاصع الٟترة الٗشماه ت، وبهىعة ملخْى ُّ في مهاصع الٟترة اإلاملى٦

بك٩ل ملمىؽ ٖلى عئٍا بٌٗ ألاهبُاء واإلاالث٨ت والهالخحن ٖلحهم الؿالم في ؤما٦ً م٣ضؾت 

ت ْاهغة ألاخالم في مهاصع الٟترة مسخلٟت ف
ّ
ي الكام باإلاٟهىم الٗام. و٢ض ٩ًىن ؾبب ٢ل

اإلاملى٦ُت، ٧ىن هظه اإلاالٟاث ٢ض اٖخنى مالٟىها بجم٘ ألاخاصًض والغواًاث وآلاًاث 

ذ مٗاعيت ال٨شحر  ال٣غآهُت التي جسّو ألاما٦ً واإلاضن اإلا٣ّضؾت في الكام، ؤو ألنها ٞترة ٖٞغ

ال بابً جُمُت )ث. هسّو با مً اإلاٗخ٣ضاث،
ّ
لظ٦غ ٢ؿًما ٢لُال ممً ًمشل الخُاع الخىبلّي، ممش

أ  م(.1328

ت اٖخيذ بغواًاث ؤخالم ألاهبُاء والهالخحن،  ُّ أهظ٦غ في هظا اإلاجا٫ ؤّن ٦خب الخضًض الغؾم
                                                 

م، جد٤ُ٣ بسخا١ خؿىن؛ ابً اإلاغجى، 1979، ال٣ضؽ، فظائل البيذ اإلالضؽاهٓغ: الىاؾُي:  1

غ لُٟني؛ 1995، قٟاٖمغو، فظائل بيذ اإلالضؽ والخليل وفظائل الكام ، فظائل الغبعيم، جد٤ُ٣ ٖٞى

أ، جد٤ُ٣ نالح الضًً اإلاىجض.1950، صمك٤، الكام وصمكم

أ.Rosental, F. A History of Muslim Histroiography, Leiden, (1968), p.171اهٓغ:   2
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ا الغواًاث التي صّوهتها ٦خب ًً ت اإلاسخلٟت خى٫ جٟؿحر آلاًاث التي  ه٠ًُ ؤً ُّ الخٟؿحر ال٣غآه

أ 1جسّو مىيٕى الغئٍا.

ا ؤّن ْاهغة ألاخالم ٦جاهب اٖخ٣اصّي، ًلٗب ٞحها السُا٫ الٟغصي صوًعا  ًً مً اإلاٗغوٝ ؤً

ت ؤو اإلاش٣ّٟت. وال بض مً  ُّ ا، ؾىاء لضي البِئاث الكٗب ا، عّبما لُمىدها َابٗا زانًّ زانًّ

ه ؤّن هظه اإلا ٖلى ازخالٝ  الاظخماُٖتٗخ٣ضاث ج٨مً في صعظاث مخٟاوجت لضي الُب٣اث الخىٍى

ت ؤو  ُّ بضو لىا ؤّن هظه الٓاهغة ٢ض جغجبِ باأل٩ٞاع ؤو ألاخاؾِـ بػاء ْاهغة َبُٗ مىاخحها، ٍو

ة ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، طل٪ ألّن ألاخالم مخٗل٣ت بخهّىع الىاؽ لبٌٗ ؤؾغاع الٓىاهغ 
ّ
قاط

ت. ُّ أالؿ٩ُلىظ

ىُْٟت ألاخالم ُٞم٨ً بظمالها في زالر ه٣اٍ: ؤولها ؤنها ٢ض جخيبإ باإلاؿخ٣بل، ؤّما باليؿبت ل

وهي عبما في هظا الؿُا١ ٢ض جىدى اإلاىخى الغمؼي، وزاهحهما ؤنها تهضٝ لل٣اء شسو مٗحن، 

الم اإلاىحى.  أوزالثهما بنها ل٣اء بحن ٖالم ألاخُاء ٖو

ْاهغة ألاخالم لضي بٌٗ اإلاضن لخىيُذ هظه اإلاؿإلت هظ٦غ ألامشلت الخالُت التي جىّضر 

أوألاما٦ً اإلا٣ضؾت في الكام.

ٟٞي مهاصع الٟترة اإلاملى٦ُت، ٖثرها ٖلى عواًاث ٢لُلت ٦ما ؤقغها مً ٢بل، هظ٦غ ٖلى   .2 

م(، في "٦خاب ؤلاقاعاث بلى 1215ؾبُل اإلاشا٫ عواًخحن وعصجا لضي ؤبي الخؿً الهغوي )ث. 

ت الّؼٍاعاث". ألاولى جغجبِ بغئٍا الىبّي مدمض في مكهض ببغاهُم ٖلحهما الؿالم في  مٗٞغ

ٖؿ٣الن، وحكحر الغئٍا ؤّن الىبّي ٢ض جيّبإ بسهىم ٞخذ اإلاؿلمحن إلاضًىت ٖؿ٣الن مؿخ٣بال، 

الح الضًً بٗض ؤن ٧اهذ جدذ ؾُُغة الهلُبُحن مضة زمؿت وزالزحن ٖاما، زم ٞخدها ن

م، ٣ًى٫ اإلاال٠، ٖلي بً ؤبي ب٨غ الهغوي: "صزلذ سٛغ ٖؿ٣الن ؾىت 1187ألاًىبّي ٖام 

ؾبٗحن وزمؿماثت، وبّذ في مكهض ببغاهُم ٖلُه الؿالم، وعؤًذ في طل٪ اإلاىي٘ عؾى٫ هللا 

                                                 

صحيذ ؛ البساعي، 1775: 4، بحروث، صون ؾىت، صحيذ مؿلماهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: مؿلم ،  1

ؾجن ؛ ابً ماظه،  166: 2م ، 1986، بحروث، ؾجن الضاعمي؛ الضاعمي، 52: 1، 1987، بحروث، البساعّي

حرها مً ٦خب الخضًض و٦ظل٪ مهىٟاث الخضًض اإلاخإزغة. 1285: 2م؛ 1986، بحروث، ابً ماحه أٚو
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ُذ ًضه و٢لذ: ًا عؾى٫ هللا ما ؤخؿً هظا 
ْ
ّبل

َ
مذ ٖلُه و٢

ّ
في اإلاىام وهى بحن ظماٖت. ٞؿل

ب٣ى ٖبرة لؤلهام، ٞاؾد٣ُٓذ، و٦خبذ الشٛغ ل ه لئلؾالم، ٣ٞا٫: ؾُهحر لئلؾالم، ٍو
ّ
ى ؤه

ؿ٣الن ؾىت زالر  نىعة ما عؤًخه ٖلى خاثِ اإلاكهض، خذ ال٣ضؽ ٖو مً ظاهبه ال٣بلي، ٞو

أ 1وزماهحن وزمؿماثت".

م ؤو زاصم ل٨ىِؿت بىِذ ٞى١  ُّ وفي مىي٘ آزغ ًظ٦غ الهغوي عئٍا زاهُت، ل٨جها جخٗل٤ بغئٍا ٢

مكهض ًيؿب لٗلّي بً ؤبي َالب عض ي هللا ٖىه، في خضًشه ًٖ مضًىت ٩ٖا، وعص في ال٨خاب 

لى هظه  اإلاظ٧ىع اٖاله: "بها ٖحن الب٣غ ط٦غوا ؤّن الب٣غ زغظذ ٖجها آلصم ٞدغر ٖلحها، ٖو

الٗحن مكهض ًيؿب بلى ٖلي بً ؤبي َالب عض ي هللا ٖىه، وطل٪ ؤّن الٟغهج ٖملخه ٦ىِؿت 

م ًغؾ ُّ م ٖماعتها وزضمتها ٞلّما ؤنبذ ٢ا٫: عؤًذ شسًها ٣ًى٫ لي، ؤها ٖلي بً و٢ٗض بها ٢

ؤبي َالب ٢ل لهم ٌُٗضوا هظا اإلاىي٘ مسجًضا وبال مً ؤ٢ام به يهل٪ ٞلم ٣ًبلىا ٦المه 

أ 2وؤ٢امىا ٚحره ٞلّما ؤنبذ وظضوه مُخا، ٞتر٦تها الٟغهج مسجًضا بلى آلان وهللا ؤٖلم".

ما زاصم وكحر بإّن الغواًت اإلاظ٧ىعة اٖالأ
ّ
ه، ال جيب٘ ًٖ شسو له م٩اهت صًيُت مغمى٢ت، وبه

ؿّمى ال٣هو  ٌُ بؿُِ، ولظل٪ ًم٨ً جهي٠ُ هظا الخلم يمً الغواٞض اإلادلُت، ؤو ما 

ت الكاجٗت. ُّ ت واإلادل ُّ أالكٗب

                                                 

اعاثاهٓغ: الهغوي،   1 ً في 32، هخاب ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ ، جفؿحر ألاخالم الىبحر؛ ٢اعن ابً ؾحًر

ي، 38 –أ35عئٍت الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم، الباب الشاوي في  ألامغ باالجباق ؛ ٢اعن ؤًًا: الؿَُى

ت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤو الغظل 1995، الضمام، والىهي كً الابخضاق م، في ؾُا١ آزغ ٣ًى٫: " وعٍئ

ًٟٗل طل٪  بمالب٣ٗت ألظلها وجخسظ مهلى م٨غوه وأالهالر في اإلاىام بب٣ٗت ال جىظب لها ًُٞلت ج٣هض ا

. وباليؿبت 37: 1م، 1963، بحروث، خياة الحيىان الىبرّي. ٢اعن الضمحري، 122وؤمشاله ؤهل ال٨خاب" 

ؼي،  . ٢اعن: 383: 4، ال٣اهغة، صون ؾىت، بظهغ الخؼؽ وآلازاع كخباعاإلاىاكف وؤلّاللملى٥ وؤخالمهم، اإلا٣ٍغ

أ.  52م، 1994، لبىان، ألاخالم بحن الللم واللليضةٖلي الىعصي، 

اعاث   2 ت الٍؼ ., יואל קוך, קוך. ٢اعن خى٫ ٖحن الب٣غ: 22اهٓغ: الهغوي، ٦خاب ؤلاقاعاث بلى مٗٞغ

אוניברסיטת בר , מחקרים בערבית ובאסלאם, ב"בקר בעכו בימה-קבר צאלח ועין אל, אמע'הג

بىاء الضًاهاث ٢ُت مً اإلاضًىت، وهي م٩ان م٣ضؽ ألأ. والٗحن في الجهت الكغأ102-110 ',עמ,  ח"תשל, אילן

أالشالر.
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اعة ال٣ضؽ م( في "٦خاب باٖض الىٟىؽ ب1329ولضي ابً الٟغ٧اح الٟؼاعي )ث.  لى ٍػ

غئٍا ٞئخحن مً اإلاالث٨ت، مالث٨ت الغخمت ومالث٨ت الٗظاب، اإلادغوؽ"، ًىعص عواًت جخٗل٤ ب

ًظ٦غ في  و٧اهذ الٛلبت إلاالث٨ت الغخمت، خى٫ عظل مً ألاج٣ُاء ؤوص ى ؤن ًضًٞ في ال٣ضؽ.

ً ؤخمض بً  ت، وعص لضًه: "ٖو ُّ ت صًي ال٨خاب ؤٖاله عواًت مىبش٣ت ًٖ بوؿان ج٣ّي وطي مٗٞغ

ه زغط بلى الغملت في زل٠ الهمضاوي ٢ا٫: خّضزني لي نض٤ً مً ؤهل ا
ّ
لهض١ والٟٗاٝ، ؤه

ت ؤبى ٚىف خالُا( ت الٗىب )٢ٍغ في الٟىض١، وعؤي في مىامه ٦إن وعص  1مهّم ٞباث في ٢ٍغ

ت َاثٟخان، َاثٟت ٢الىا هدً مالث٨ت الغخمت،  جابىث ُٞه مُذ، ول٣ض ل٣ُه ٢بل صزىله ال٣ٍغ

اثٟت ؤزغي ٢الىا هدً مالث٨ت الٗظاب، ٞخ٣اجال ٖلى ؤزظه ٞٛلب ذ مالث٨ت الغخمت مالث٨ت َو

خذ باب  خغ ٞو الٗظاب، و٢الىا ٢ض صزل ؤعى ال٣ضؽ لِـ ل٨م ٖلُه ؾلُان، ٞلّما ٧ان السَّ

الٟىض١، ٞاطا ٢ىم ٢ض وعصوا بخابىث ُٞه مُذ مً مهغ ٣ٞلذ لل٣ىم الظًً مٗه: مً هظا 

ه عظل له ظىبت مً الؿلُان مً ؤهل ألا٢ضاع، ؤوص ى بإن ًضًٞ في بِ
ّ
ذ اإلاُذ؟ ٞظ٦غوا ؤه

أ2اإلا٣ضؽ، ٢ا٫ ٞغظٗذ بلى بِذ اإلا٣ضؽ ختى نلُذ ٖلُه وخًغث صٞىه عخمه هللا حٗالى".

ولضي اإلاال٠ هٟؿه، وعصث عواًت جغجبِ بغئٍا الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم، لضي 

مسجض ألا٢ضام ظىىب مضًىت صمك٤، وال٣ضم ؤو ألا٢ضام ٌٗخبر ؤخض اإلا٣امحن اإلايؿىبحن 

ت "جبُحن ألامغ إلاىس ى ٖلُه الؿالم، ظىىب  مضًىت صمك٤. وعص لضي الٟؼاعي في مسَُى

أال٣ضًم اإلاغوي في حُٗحن ٢بر ال٩لُم" ما ًلي ط٦غه:

                                                 

م اهٓغ: هانغ وعص ط٦غها في الخىعاة باؾم بٗلت ؤ، و٢ض 1047ػاعها الغخالت هانغ زؿغو ٖام   1 ت ظٍغ و ٢ٍغ

 Marmariji. Le R., Textes Géographiqueًًا: ؛ ٢اعن ؤ22م، 1945، ال٣اهغة، ؾفغهامهزؿغو، 

Arabes sur la Palestine, Paris, (1951), p. 167; Le Strange. G., Palestine Under the 

Muslems, London, (1965), p. 492. أ

اعة اللضؽ اإلادغوؽ،اهٓغ: ابً الٟغ٧اح الٟؼاعي،   2  .Ch. Dجد٤ُ٣:  73 -72 باكث الىفىؽ الى ٍػ

Matthews (1934, pp.51-87) XVI JPOS   و٢ض نضع ال٨خاب في مهغ وؤٖاص جد٣ُ٣ه ٖبض الخمُض

أ.2003نالر خمضان، 
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أ "وفي هظا اإلاسجض بِذ نٛحر ُٞه حجغ م٨خىب ٖلُه، ٧ان بٌٗ الهالخحن ًغي الىبيّأ
ّ
ى نل

أ
ّ
أهللا ٖلُه وؾل

ّ
أم، في الىىم ٣ُٞى٫ له: ها هىا ٢بر ؤدي مىس ى، نل

ّ
وال٨شِب م، ى هللا ٖلُه وؾل

لت ٦ما وعص في ألازغ وهى  ٍى ٤ بال٣غب مً هظا اإلاىي٘، وهى بحن ٖاًلت ٖو ألاخمغ ٖلى الٍُغ

أ1مىيٗان، وقإن هظا اإلاسجض في البر٦ت ُٖٓم".

ؤّما باليؿبت إلاهاصع الٟترة الٗشماهُت، ٣ٞض ٖثرها ٖلى ؤمشلت ٖضًضة، جغجبِ بمالٟي ٦خب  .3

ت الًٟاثل ؤو ػاثغي اإلا٣اماث وألاما٦ً  اإلا٣ضؾت، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ما وعص في مسَُى

شِب( لكمـ الضًً ابً َىلىن الّضمك٣ي )ث
َ
ْدٟت الَخبِب ُٞما وعص في ال٨

ُ
م(، 1546)ج

ت ٖالُت، وبهما ؤج٣ُاء،  ُّ همىطط ٢هو مدلُت، مهضعها لِـ ؤشسانا طوي ز٣اٞت صًي

ه ال ًجُض ال٣غاءة وال٨خابت، ل٨ً هظ
ّ
ه ال٣هو التي حٗخبر عاًٞضا والغاوي لل٣هت ٌٗتٝر بإه

مىس ى ٖلُه الؿالم، في  مً الغواٞض اإلادلُت، هي بمشابت بغهان لخدضًض اإلا٣ام اإلايؿىب للىبيّأ

م اهه ًظ٦غ الغواًاث التي جغجبِ باإلاسجض ال٣ضم( في ْل  ال٨شِب الاخمغ ظىىب صمك٤ )ٚع

٦ؼ صمك٤ مً ظهت اإلاىاٞؿت الٗامت بحن اإلاالٟحن الخابٗحن إلاغ٦ؼ بِذ اإلا٣ضؽ مً ظهت ومغأ

دا مً ظهت وبال٣غب مً صمك٤ مً ظهت ازغي. ؤو  ازغي، خى٫ ط٦غ اإلا٣ام بال٣غب مً اٍع

اإلاىاٞؿت اإلادلُت بحن اإلاالٟحن الضمك٣ُحن، )مسجض ال٣ضم وال٨شِب الاخمغ(، ٦ما ؤقاع بلى 

وال قّ٪ ؤّن ابً َىلىن ًٓهغ  2طل٪ الباخض ًىؾ٠ ؾضان في صعاؾخه الهاصعة بالٟغوؿُت

ت  خباع اإلاىاٞؿت الشاهُت  (Local patriotic)مدلُت هٖؼ في هظا الجاهب بطا ازظها بٗحن ؤلٖا

ت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله اإلاشا٫ الخالي: أؤٖاله، وعص في اإلاسَُى

ت زُاعة  "وؤزبروي الٗبض الهالر ٖشمان بً الكُش الهالر ًىؾ٠ بً الى٢ُض مً ٢ٍغ

ه  الّؿُذ ٢بلي صمك٤،
ّ
عؤي في ؤو٫ الٗكغ ألازحر مً وهى قُش ٖلُه الىىع والى٢اع، ؤه

                                                 

ت مسؼىػت جبيحن ألامغ اللضًم اإلاغوي في حليحن كبر اليليماهٓغ: ابً ال٩ٟاح الٟؼاعي،  1  בית، مسَُى

أמס, ערבית, יהודה אוסף, והאוניברסיטאי הלאומי הספרים ,Or. 2512 ،Fol. 2r.  وؤقىغ ؤؾخاطها

ًّىؾف ؾضان كلى مىحي الفغصت لالػالق كلى وسخت اإلاسؼىػت. 

 ,Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas”,in: REI, IXL (1981)اهٓغ:   2

p.88. أ
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ا وهى هاعون ٖلُه الؿالم ٦ما ؾُإحي في ٦المه،  863  عمًان ؾىت
ً
)للهجغة( في اإلاىام قُس

٢ا٫: وؤزبروي ؤّن ؤزاه مىس ى ٖلُه الؿالم بال٨شِب ٢ا٫: زم عؤًخه لُلت ألاعبٗاء الخاؾ٘ 

ً مً الكهغ اإلاظ٧ىع، و٧اهذ لُلت ال٣ضع جل٪ الؿىت ُٞما ٌٛلب ٖ لى الًٓ، ٞجاء بلّي والٗكٍغ

خ٪ هظه لُلت  هاعون ٖلُه الؿالم في ال٣ُٓت ٞا٣ًٓني مً مىامي و٢ا٫: ؤ٢ٗض ؤهٓغ بلى ٢ٍغ

ً. ٣ٞا٫ هاعون، وٗم ل٨ّجها  ال٣ضع، ٣ٞلذ له بّن الىاؽ ٣ًىلىن بّنها لُلت الؿاب٘ والٗكٍغ

ت اإلاظ٧ىعة ؾاظضة ظمُٗ ها ختى جيخ٣ل في اللُالي اإلاٟغصاث وهي هظه اللُلت، ٞغؤًذ ال٣ٍغ

دان بضاعي ٖىض عؤس ي ؾاظًضا اًًا. ٞخإّملخه ٞةطا  اإلاسجض واإلائظهت وشجغحي جىث، وخىى ٍع

لُه هُبت وظاللت وو٢اع ُٖٓم وهى وا٠٢ بجاهب  ل ؤؾمغ اللىن ؤخمغ ؤ٦دل ٖو هى قاب ٍَى

صاعي ٣ٞلذ للكُش اإلاظ٧ىع: مً ؤهذ؟ ومً هظا الكاب الظي مٗ٪؟ ؤهى مل٪ مً اإلاالث٨ت؟ 

ها هغون وهظا ؤدي مىس ى ٧لُم هللا. ٣ٞلذ ًا هبي هللا! الى ؤًً طاهبان؟ ٣ٞا٫ ٣ٞا٫ لي: ال ؤ

هاعون: ظئذ ؤػوع٥ ٞب٨ُذ و٢لذ: مً هى ؤها ختى جؼوعاوي؟ ؤها عظل ٖامّي ال ؤٖٝغ ؤ٦خب 

اعج٪، واؾخمغ هاعون ٖلُه  وا٢غؤ. ٣ٞا٫: هاعون: ما ل٪ ولهظا الؿاا٫؟ ال هى٣ُ٘ ًٖ ٍػ

حن ٖحن لُلت الجمٗت وفي بٌٗ ألاخُان ًإحي مٗه الؿالم ًإحي بلى بُتي ٧ّل ؤؾ بٕى ؤو ؤؾبٖى

أ 1ؤزىه مىس ى ٖلحهما الؿالم".

في ْل اإلاىاٞؿت الٗامت ًظ٦غ ابً َىلىن عواًتي خلم، ال جخٗل٣ان باإلا٣امحن اإلايؿىبحن للىبي 

دا وهما م٣امان وعصا في بٌٗ  مىس ى ٖلُه الؿالم ظىىب مضًىت صمك٤، وبهما بمضًً وؤٍع

ت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله البً مالٟاث ًٞ ٤، وعص في اإلاسَُى ُّ اثل الكام باإلاٟهىم الٗام ؤو الً

م ( ٢ا٫: "بّن هللا ّٖؼ 965َىلىن: ؤزبرها الخاٞٔ ؤبى خاجم مدمض بً خبان البؿتي )ث. 

وظّل ؤخيى مىس ى في ٢بره خحن مّغ ٖلُه اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم لُلت ؤؾغي به، 

                                                 

. وظه 6، وع٢ت Or. 2512ع٢م  ، مسؼىػت ليضن، جدٟت الخبِب ُٞما وعص في ال٨شِباهـغ: ابً ػىلىّن  1

ؤها مضًً  .Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas”,in: pp. 60-96كاعن: 

ل الك٨غ  ت لالَإل ٖلحها.بجٍؼ أللبروِٞؿىع ًىؾ٠ ؾضان الظي مىدني اإلاسَُى



12 

ٟت وبحن بِذ اإلا٣ضؽ، ٞغؤي نلى هللا ٖلُه  وطل٪ ؤّن ٢بر مىس ى بمضًً بحن اإلاضًىت الكٍغ

أ 1وؾلم في ٢بره ًضٖى بط الهالة صٖاء".

هالخٔ ؤّن عواًاث بؾغاء الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم مخٗضصة، ٣ٞض وعص في ٦خب الخضًض 

ت وؤزغي في مالٟاث ًٞاثل الكام ؤًًا ؤّن الغؾى٫ لضي بؾغاثه عؤي مىس ى ٖلُه  ُّ الغؾم

هل ال٨شِب ألاخمغ هى الخاب٘  لي في ٢بره بجاهب ال٨شِب ألاخمغ. ل٨ً ال وٗلمالؿالم ًه

دا. أ  2لضمك٤ او إلاضًىت ؤٍع

ت: "ؤّما الغواًت ألازغي التي ؤقاع بلحها خى٫ مضًىت ؤٍع ؤزبرها دا، ٣ٞض وعص لضًه في اإلاسَُى

ٍبا مً الخاٞٔ ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض الىاخض الهالخي ٢ا٫: ٢ض اقتهغ ؤّن ٢برا ٢غأ

 ،٤ ٍغ ىضه ٦شِب ؤخمغ َو ه ٢بر مىس ى، ٖو
ّ
٣ا٫ به دا، هي مً الاعى اإلا٣ضؾت، ًؼاع ٍو ؤٍع

وخضزىا ٖىه شسو ممً عآه وخضزني الكُش ؾالم الخلّي ٢ا٫: ما عؤًذ اؾخجابت الضٖاء 

ه هام ٞغؤي في مىامه ٢بت في هظا اإلاىي٘ وعؤي ٞحها شسها 
ّ
ؤؾٕغ مجها ٖىض هظا ال٣بر، وبه

م ٖل
ّ
هللا ؟ ٢ا٫ وٗم ٣ٞلذ: ٢ل فّي  و ٢ا٫ هبيّأُه و٢ا٫: له ؤهذ مىس ى ٧لُم هللا ؤؤؾمغ ٞؿل

قِئا ٞإومإ الي بإعب٘ ؤناب٘ وون٠ َىلهً ٢ا٫: ٞاهخبهذ ٞلم ؤَع ما ٢ا٫. ٞجئذ بلى الكُش 

ة ٞلم ؤ٢غبها ٩ًىن ؤعبٗت ؤوالص ٣ٞلذ: ٢ض جؼوظذ امغؤ ٞإزبرجه بظل٪ ٣ٞا٫: ًىلض ل٪ 3طًا٫

زغي ٞىلض لي اعبٗت ؤوالص ٢لذ : هظا ال٣بر بهما مكتهغ بغئٍا هظا ٢ا٫: ٞتزوظذ ؤ ٚحر هظه

                                                 

 . وظه4، وع٢ت جدفت الحبيب فيما وعص في الىثيباهٓغ: ابً َىلىن،  1

ي اإلاجهاجي في ٦خابه  2 ، 1982، ال٣اهغة، بجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ألاكص ىقمـ الضًً الؿَُى

دا؛  10،م2ط ٠ًُ مً ٖىضه ؤن اإلاكهىع باليؿبت للم٣ام ال٩اثً بال٣غب مً ؤٍع ًظ٦غ عواًت ؤلاؾغاء ٍو

، بحروث، صحيذ البساعّي؛ 126، م15، بحروث، ص.ؽ، طصحيذ مؿلماهٓغ ؤًًا الغواًت ؤلاؾالمُت في 

ش مضًىت صمكم؛ ابً ٖؿا٦غ، 113، م2ص.ؽ، ط ًظ٦غ عواًت  183، م 61، ط1995، بحروث، جاٍع

ظ٦غ مدمىص الٗضوي )ث.  ؤلاؾغاء لُت ؛ ٍو ٍى اعاث بضمكمم( في 1622بحن ٖاًلت ٖو ، صمك٤، هخاب الٍؼ

لت ٢بلي صمك٤ قغ١ ال٣بِباث. ٢اعن: البحه٣ي )ث. 95، م 1956 ٍى خياة م(، 1056"مسجض ٖاًلت ٖو

 Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et؛ 26 -25، ال٣اهغة، ص.ؽ، م الاهبياء في كبىعهم

à Damas”, pp. 60-96.أ

 ٚحر واضر باالنل. 3
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م( ٢ض بنى ال٣بت ٞى١ م٣ام 1277و٢ض وعص في ؾُا١ الىّو ؤّن الٓاهغ بُبرؽ )ث.  1اإلاىام".

ت "وال٣بت اإلابيُت ٖلى هظا ال٣بر آلان  الىبي مىس ى بىاء ٖلى الغواًت ؤٖاله، وعص في اإلاسَُى

 حٗالى بٗض ؾىت وؾخحن وؾخماثت ٢ُٗا، ٣ٞض عؤي هظا الغاجي بىاها اإلال٪ الٓاهغ عخمه هللا

ً ؾىت وهللا اٖلم". أ2ال٣بت ٖلى هظا اإلا٩ان ٢بل بىائها بإ٦ثر مً ٖكٍغ

ت ألاهام في ًٞاثل الكام ألخمض بً مدمض الَبْهَغوي )ث.  في َٟ ْد
ُ
م(، وعص خلم ًغجبِ 1606ج

اّ، وهى  ّٖ م(، 1256ِؾبِ ابً الجىػي )ث. بإخض ألاولُاء مى٣ىال ًٖ ؤخض اإلااعزحن والُى

وعٚم ؤن اإلاهضع ٌٗخبر مً اإلاهاصع الٗشماهُت، بال ؤّن الخلم ٨ٌٗـ الٟترة اإلاملى٦ُت. ًظ٦غ 

اإلاال٠ عواًت ٖلى لؿان ؾبِ ابً الجىػي اإلااعر الضمك٣ّي اإلاٗغوٝ، لضي ؾغصه في 

اجه التي خ1217ال٨خاب ؾحرة ؤخض الهالخحن )ٖماص الضًً اإلا٣ضس ي ث ًغها م( ٖىض ٞو

أظمهىع ٦بحر مً الىاؽ. 

غ في ظىاػجه وط٦غث ؤبُاث ؾُٟان الشىعي التي ؤوكضها في 
ّ
"ٞلما ٧ان مً اللُل وؤها مخ٨ٟ

أاإلاىام:

أ             
َ
٣

َ
ْغُث بلى َعّبي ُٖاًها ٞ

َ
ٓ

َ
ُضَهِىًِئا            ا٫َ ِليــه ِٗ ًَ َؾ ا ْب ًَ ْىَ٪  َٖ أِعَياِجي 

ماص ًغي عبه ٦ما عأ ِٗ آه ؾُٟان الشىعي ٖىض هؼو٫ خٟغجه، وهمذ ٞغؤًذ و٢لذ: ؤعظى ؤّن ال

ؿ٘ ٦إهه عويت، وهى 
ّ
مامت زًغاء، وهى في م٩ان مد ت زًغاء ٖو

ّ
لُه ُخل الٗماص في الىىم ٖو

ٞىٓغ بلّي  ًغقى في صعط مغجٟٗت، ٣ٞلذ: ًا ٖماص الضًً ٠ُ٦ ؤهذ؟ ٞاوي وهللا مخ٨ٟغ ُٞ٪،

أوجبؿم ٖلى ٖاصجه و٢ا٫:

َغِحـــــــــــــــــي ْٟ ـــــــــــــــــُذ ُخ
ْ
ِؼل

ْ
ه
ُ
ـــــــــــــــــُذ بلتـــــــــــــــــي ِخـــــــــــــــــحَن ؤ ًْ  َعؤ

 

 

ــــــــــــــُذ ؤْخبــــــــــــــاِبي َوؤْهلِأ 
ْ
اَع٢

َ
 يــــــــــــــــــــــحَرجــي َوِظأــــــــــــــــَوٞ

 ٣
َ
أٞ

َ
ـــــــــــــــــ أــــ

َ
ـــــــــــــــــا٫َ ُظِؼٍــــــــــــــــَذ الس نيـ

ّ
ــــــــــــــــةه

َ
ّنــــــــــــــــي ٞ َٖ  ْحَر 

 

َ٪ َوَعْخَمِتــــــــي  ًْ ــــــــَض
َ
ــــــــِىي ل ْٟ َٖ هــــــــا 

َ
 َعِيــــــــُِذ ٞ

 
                                                 

وظه. ٢اعن الغواًت ألاولى ؤٖاله لضي ابً 4، وع٢ت جدفت الحبيب فيما وعص في الىثيباهٓغ: ابً َىلىن،  1

ل ؤَىلىن باليؿبت للكُش ٖشما ت عواًت الؿُذ خُض ًظ٦غ ؤًًا "ٞةطا هى قاب ٍَى  ؾمغ".ن مً ٢ٍغ

ْهغ. ٢اعن: ٧امل ظمُل الٗؿلي، وز٣ُت 4-وظه4، وع٢ت الىثيبجدفت الحبيب فيما وعص في اهٓغ:  2

سُت ظضًضًت،  سيت صعاؾاثم٣ضؾُت جاٍع ي 183-182، م1986، 22 -21، ٖضص جاٍع ؛ ٢اعن: الؿَُى

 .10، م 2، طبجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ألاكص ىاإلاجهاجي، 
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ى ـــــــــــــْى٫َ َوالّغِضـــــــــــــ َ
َ
إُمـــــــــــــُل ال٣

َ
ـــــــــــــا ج ـــــــــــــَذ َػماًه

ْ
 َوؤه

 

ــــــــــــــــــي   ُــــــــــــــــــَذ ِهحراِو ِ
ّ
ُى٢

َ
ُــــــــــــــــــَذ َظّىتــــــــــــــــــي"ٞ ِ٣ّ

ُ
 1َول

أ 

اعاث بضمك٤ )ث.  م( ٞإوعص عواًت 1623ؤّما لضي ال٣اض ي مدمىص الٗضوي في ٦خاب الٍؼ

ُت وؤخض ؤ٧ابغ ألاولُاء، 820جغجبِ بإبي مؿلم الضاعاوي )ث.  م(، الظي ٌٗخبر قُش الهٞى

ه عئي بٗض مىجه في اإلاىام. وعص لضًه:
ّ
أمٟاصها ؤه

له: ما ٞٗل هللا ب٪؟ ٢ا٫ ؤو٢ٟني هللا بحن ًضًه ؾىت بؿبب "وعئي بٗض مىجه في اإلاىام ٣ُٞل 

."٤ أ 2ٖىص ؤزظجه مً خمل قُش زللذ به ؾني ال ؤصعي ال٣ُخه في الخمل ؤو في الٍُغ

ش ال٣ضؽ والسلُل ٖلُه الؿالم  ت جاٍع ث. ال٣غن ) وعصث لضي مال٠ مجهى٫ في مسَُى

( في ٞترة خ٨م 1719. عواًت جخٗل٤ بىالي ال٣ضؽ والسلُل عظب باقا )ث( الشامً ٖكغ

م(، خُض خهلذ له عئٍا إلبغاهُم ٖلُه الؿالم 1730 -1703الؿلُان ؤخمض الشالض )

اعجه، وهالخٔ ؤّن اإلاال٠ ًداو٫ جٟؿحر الخلم، الظي اؾخم٘ بلُه. أ 3ٖىضما ٢هض ٍػ

                                                 

أ. 208م، 1998اهٓغ: البهغوي، جدٟت ألاهام في ًٞاثل الكام، صمك٤،    1

اعاث بضمكماهٓغ: الٗضوي،   2 ، واهٓغ جغظمت ؤبي مؿلم الضاعاوي، في 65م، 1956، صمك٤، هخاب الٍؼ

ا  أ.107م، 1984السىالوي، صمك٤،  لٗبض الجباعجاعي صاٍع

ت   3 ش اللضؽ والخليل كليه الؿالماهٓغ: مال٠ مجهى٫، مسَُى  ,The Bodleian Library، جاٍع

Oxford, Clark 33  ،[fol. 32r-32v] ،ت مازغا، مدمض ٖضهان البسُذ . و٢ض ٢ام بخد٤ُ٣ اإلاسَُى

ظ٦غ بإن مال٠ اإلاسُىَت هى مدمض بً مدمض السلُلي )ث.  م(، ونضع ال٨خاب ًٖ ماؾؿت 1734ٍو

ت ظامٗت ؤو٦ؿٟىعص إلاال٠ مجهى٫. 2004الٟغ٢ان للترار ؤلاؾالامي، لىضن،  م ؤن الٛكاعة في مسَُى . ٚع

، خُض ًٟؿغ عئٍا ببغاهُم زلُل الغخمً ٦ما ًظ٦غ ألاهام في حلبحر اإلاىامحلؼحر ٢اعن ٖبض الٛني الىابلس ي، 

"جض٫ عئٍخه في اإلاىام ٖلى السحر والبر٦ت والٗباصة والؿُاصة والغػ١ وؤلاًشاع، وألامغ باإلاٗغوٝ والىتي ًٖ 

ً، 35اإلاى٨غ".  ضاء"، ابً ؾحًر ىهغ ٖلى ألٖا ً ٣ًى٫:"عػ١ الدج ٍو ، الىبحرجفؿحر ألاخالم . بِىما ابً ؾحًر

هخاب م( جدذ ٖىىان: 894بي الضهُا )ثاخشت لُئت ٦ُىبٙر خ٣٣ذ ٦خاب ابً ؤ. مً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الب33

ً مشل، مً عؤي عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم في هىمه، اإلاىام ، اهٓغ 68 -62، وفي ال٨خاب ٖىاٍو

٢اعن: ال٣اصعي،  .Ibn Abī al-Dunyā, Morality in The Guise of Dreams, pp. 62-80ال٨خاب:

مجهم آصم وببغاهُم  141-124و ال٣اصعي في الخٗبحر، خُض ًظ٦غ عئي ألاهبُاء، ؤ، هخاب الخلبحر في الغئٍا

 Goldziher. I.,“The Appearance of the Prophet in Dreams”,JRAS, 13ومدمض ٖلُه الؿالم؛

(1912), pp. 503-506; Kister. M. J., “The interpretation of Dreams, an Unknown 
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ه جظ٦غ 
ّ
٣ًى٫ اإلاال٠: "اههٝغ مخىظها ألبي ألاهبُاء ال٨غام قُش اإلاغؾلحن الٗٓام، ٞظ٦غ ؤه

٤ مجغوح، ٣ٞا٫ مً هظا؟  و٢ض و٢ٗذ لجىابه،عئٍا  مّغ ٖلى عظل ُٖٓم مل٣ًى ٖلى الٍُغ

٣ُٞل له ببغاهُم، ٣ٞا٫ في هٟؿه ؾبدان هللا ٦إّن ألاهبُاء ٖلحهم الهالة والؿالم ٌؿاٞغون 

ضي ؤخمل٪ معي ٣ٞا٫ له الٗغبت جإحي وجدملني، وظىابه  ُّ مٗىا بلى الجهاص، ٣ٞا٫ له ًا ؾ

 هللا، ٞما ػا٫ ختى الخإمذ ؤظغاح وامخؤل ٖلُه هىًعا و٢اثما وبجىابه الكٍغ٠ ٣ًى٫ ال بله بالأ

ولض نٛحر ٣ًى٫ ؤجضعي مً ظغح هظا؟ ٢ا٫ ال، ٣ٞا٫ له: ظغخه ٞالن وط٦غ اؾمه له، زم ٢ا٫ 

ل هظه الغئٍا؟ ٣ٞلذ له: بدؿب الٟخىح هللا اٖلم  له: وهللا ال بض بها ه٣خله ٣ٞا٫ لي: ما جإٍو

ضم ال٣ُام  ببغاهُمزاَغ  ؤّن الجغوح ٖباعة ًٖ ٦ؿغأ زلُل الغخمً، مً ٢ُ٘ ؾماَه ٖو

أبكٗاثغ مسجضه الكٍغ٠". 

ا ًٖ عظا٫ صًً طوي م٩اهت وبهما ًٖ وا٫ٍ، ًً ؤّما  ال قّ٪ ؤّن مشل هظه الغواًت ال جيب٘ ؤً

ت، لظا عبما هدً ؤمام عاٞض مً الغواٞض اإلادلُت او  اإلاّٟؿغ للخلم ٞهى مال٠ اإلاسَُى

ت ألؾباب صًيُت  ال٣هو الكٗبُت، ؤو عبما هّضعي باؤها مً وي٘ مال٠ هظه اإلاسَُى

في مضًىت السلُل في ال٣غن الشامً ٖكغ، وصلُل  ؤلابغاهُميوا٢خهاصًت جخٗل٤ بترمُم الخغم 

ت بلى ٖضم اهخمام الىالة الٗشماهُحن طل٪ ؤّن اإلاال٠ ٌك حر في مىاي٘ مسخلٟت مً اإلاسَُى

أاإلادلُحن باألما٦ً اإلا٣ضؾت في هظه الٟترة بالظاث.

الم بًٟاثل الكام، وعصث في 1758ولضي اخمض بً ٖلي اإلاىُني )ث.   م( ، في ٦خابه ؤلٖا

صمك٤، خضًشه خى٫ ممً صًٞ بضمك٤ الكام وهىاخحها، عواًخا خلم في يىاحي مضًىت 

 1ألاولى لضي مٛاعة الضم او مٛاعة الجٕى بجبل ٢اؾُىن، ٣ًا٫ بّن ٢ابُل ٢خل هابُل هىا٥.

                                                                                                                       

Manuscript of Ibn Qutaybah‟s „Ibārat al-Ru‟yā”,IOS IV (1974), pp. 67-103.  :عاظ٘ ؤًًا

، ال٣اهغة، صون ؾىت، واإلاىاماث، ال٣اهغة، صون ؾىت، ٦ظل٪ خى٫ جٟؿحر ألاخالم الحلم البً ؤبي الضهيا

أبك٩ل ٖام.

مىن ؤهه الدجغ الظي ٞل٤ به وهي بجبل ٢اؾُىن قما٫ صمك٤، ُٞه مٛاعة الضم، وهى  1 ا٥ حجغ ًٖؼ

ُه مٛاعة الجٕى ٣ًا٫ بّنأ ، وحؿمى آلان بمٛاعة ألاعبٗحن ٢ابُل هامت هابُل، ٞو  ؤعبٗحن هبُا ماجىا بها مً الجٕى

ا ؤ خضائم ؤلاولام في ٢ام هى وؤمه ٞحها ؤعبٗحن ًىما، اهٓغ: البهغوي، ٞدؿب الغواًت ؤن ًديى بً ػ٦ٍغ

حر جىعاجُت حكحر 96، فظائل الكام . و٢ض وعص في مالٟاث ًٞاثل الكام باإلاٟهىم ال٤ًُ عواًاث جىعاجُت ٚو
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٤ ؤ٢ىا٫ هابُل بإّن الضٖاء في هظا اإلا٩ان مؿخجاب، والظي ًجظب الىٓغ  وحكحر الغواًت ٞو

أخؿب الغواًت ؤن الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم، ًإحي بلى هظا اإلا٩ان ٧ل زمِـ للهالة.

 ً لىمؿهغ )مدمض بً ٖبض  ؤبي" ٖو ه ٢ا٫: عؤًذ في 833بً مؿهغ الضمك٣ي ث. ألٖا
ّ
م( ؤه

مغ  م وؤبى ب٨غ ٖو
ّ
ى هللا ٖلُه وؾل

ّ
ي، ٞةطا الىبي نل

ّ
اإلاىام ٦إوي في مٛاعة الضم ٢اثما ؤنل

آصم وبد٤ هظا الىبّي  ؤبُ٪وهابُل بً آصم، ٣ٞلذ له ؤؾإل٪ بد٤ الىاخض الهمض وبد٤ 

لهمض هظا صمي ظٗله هللا آًت للىاؽ وبوي صٖىث هللا بإبي هظا صم٪؟ ٣ٞا٫ ِبي والىاخض ا

آصم وؤمي خىاء وبمدمض اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم، ؤن ًجٗل صمي مؿخٛازا ل٩ل هبّي 

ؿإله ُُُٞٗه ٞاؾخجاب هللا حٗالى لي، وظٗله ْاهًغا وظٗل  وِنّض٤ً ومامً صٖا ُٞجُبه َو

ل  ؤيهظا الجبل )
ّ
هللا به مل٩ا وظٗل مٗه مً اإلاالث٨ت بٗضص ٢اؾُىن( آمىا ومؿخٛازا، زم و٧

ض بال الهالة ُٞه، ٣ٞا٫ لي عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه  الىجىم ًدٟٓىن مً ؤجاه، وال ًٍغ

وؾلم في اإلاىام ٢ض ٞٗل هللا ٦غما وبخؿاها وبوي آجُه ٧ل زمِـ وناخباي هابُل ٞانلي 

أ1ُٞه اهختى".

بِئاث الكٗبُت، وبهما ًٖ قُش ٖالم ال قّ٪ ؤن الغواًت ؤٖاله، لم جهضع ًٖ عظل مً ال 

اإلا٣ضؾت،  ألاما٦ًبالخضًض واإلاٛاػي وؤًام الىاؽ، وهظا ٌٗني لىا ؤّن ْاهغة ألاخالم لضي 

بمسخل٠ البِئاث، مجها الكٗبُت وؤزغي جدٓى بم٩اهت ٖالُت مً خُض الش٣اٞت  جغجبِ

أالضًيُت.

                                                                                                                       

جدفت ألاهام ؛ البهغوي، 106، ال٣ضؽ، صون ؾىت، ؤلاكالم بفظائل الكامبلى ًٞلها. عاظ٘ ؤًًا: اإلاىُني، 

ش الصالحيت؛ ابً َىلىن، 270 -266 في فظائل الكام ت في جاٍع ؛ 92م، 1996، صمك٤، اللالئض الجىهٍغ

اعاثالهغوي،  ؛ 68 -67م، 1950، فظائل الكام وصمكم، صمكم؛ الغبعي، 11 ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ

٠ هانغ الضًً ألالباوي بٌٗ ألاخاص ّٗ جه ؤو٢ض ي خاصًض ًٞاثل الكام ًض الىاعصة في ًٞلها لضي جسٍغ

ش مضًىت صمكموصمك٤ للغبعي. ابً ٖؿا٦غ،  ضة بً الىعصي، ؛ ا335 -329: 2م، 1995، بحروث، جاٍع زٍغ

ضة الغغائب، اللاهغة  أ.135م، 1910، العجائب وفٍغ

جدفت ألاهام خمض بً ٦شحر في . و٢ض وعصث هٟـ الغواًت ًٖ ؤ108 كالم بفظائل الكامؤلّااهٓغ: اإلاىُني،  1

أ.270للبهغوي  ،في فظائل الكام
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يب )ث.  ُت،  1م(682ؤّما الغواًت الشاهُت ٞترجبِ بغئٍا الؿُضة ٍػ اعة ؤخض قُىر الهٞى لضي ٍػ

دها، وهى ؤبى ب٨غ اإلاىنلّي )ٖبض هللا ابى ب٨غ ج٣ي الضًً اإلاىنلي ث.  أم(. 1395لًٍغ

" ٢ا٫ الكُش ابى ب٨غ اإلاىنلي ػعتها مغة ومعي ظماٖت مً ؤصخابي، و٦ىذ ال ؤصزل بلى ٢برها 

ٌّ ؤبهاعها إلاا ٢ّغعه الٗلماء مً ؤّن الؼاثغ للمُذ ٌٗا مله بما ٧ان ٌٗامله به بل اؾخ٣بله ووٛ

خترام، ٞبِىما ؤها هاثم في الب٩اء والسكٕى والخًىع بط جغاءث لي نىعة امغؤة خُا مً الاأ

ذ و٢الذ: ًا بني  ٦بحرة مدترمت مى٢غة لم ٣ًضع ؤلاوؿان ؤن ًمؤل هٓغه مجها اختراما، ٞاهدٞغ

لم وؤصخابه ٧اهىا ػاص٥ هللا اختراما وؤصبا ؤلم حٗلم ؤّن ظّضي عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾ

ل٩ىنها امغؤة مدترمت وبكغ ألاّمت، بن ظّضي وظمُ٘ ؤصخابه ًدبىن هظه  2ًؼوعون ؤم ؤًمً

اط مً ٦المها ُٚبني ٞلما ٖضث  ٤ ٞةنهم ًبًٛىهه ٞلخ٣ني اهٖؼ ألاّمت بال مً زغط ًٖ الٍُغ

اعتها بلى ًىمىا هظا اهختى. أ3بلى الخـ لم ؤظضها ٞىاْبذ ٖلى ٍػ

م( بازخالٝ بؿُِ، 1623ؿاب٣ت لضي ال٣اض ي مدمىص الٗضوي )ث. و٢ض وعصث الغواًت ال

اعاث بضمك٤. أ 4في مالٟه ٦خاب الٍؼ

  

                                                 

يب ابىت ٖلي بً ؤبي َالب )ث.  مً اإلاٗلىم ؤّنأ  1 ُذ في 682الؿُضة ٍػ م(، وػوظت ٖمغ بً السُاب، جٞى

ت ٖلى اؾمها، وهي مٗغوٞت آلان ب٣بر الؿذ، اهٓغ: اإلاىُني،  ت ظىىب صمك٤، وؾمُذ ال٣ٍغ ت عاٍو ؤلاكالم ٢ٍغ

؛ ابً ٖبض الغػا١ 67 -66: 3، 2002للؼع٦لي، بحروث،  ألاكالم؛ اهٓغ جغظمتها في 127 بفظائل الكام

هخاب ؤلاقاعاث بلى ؛ الهغوي، 141 -140م، 1998، صمك٤، مخضائم ؤلاولام في فظائل الكاالضمك٣ي، 

اعاث أ.13، ملغفت الٍؼ

هي بغ٦ت بيذ سٗلبت، مىالة عؾى٫ هللا نلى اللله ٖلُه وؾلم وخاييخه، ؤٖخ٣ها خحن جؼوط زضًجت ،   2

ُذ في زالٞت ٖشمان بً ٖٟان، اهٓغ: الظهبي،  أ.259: 2م، 1988، بحروث، ؾحر ؤكالم الىبالءجٞى

أ. 128 -127،  ؤلاكالم بفظائل الكاماهٓغ: اإلاىُني،  3

اعاث بضمكماهٓغ: الٗضوي،   4 ظضي وؤصخابه ٧اهىا  . ولضًه "بّنأ23 -22م، 1956، صمك٤، هخاب الٍؼ

طهب بىا هؼوع ؤم ؤًمً.  ٖىه ٢ا٫ لٗمغ عض ي هللا ٖىه: اؤبا ب٨غ عض ي هللا ًؼوعون ؤم ؤًمً مً خاييخه، وبّنأ

أاهختى".
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 هخائج الضعاؾت:

اث - شماهُت وظضها ؤ مً زال٫ اَالٖىا ٖلى مسَُى ْاهغة ألاخالم  ّنأومهاصع مملى٦ُت ٖو

بضو ؤا٦ثر اهدكاعا في  ٧اهذ ٞترة طهبُت لٓهىعها،  هظه الٟترة ّنأمالٟاث الٟترة الٗشماهُت، ٍو

ىا ؤ حر طل٪ مً مٗخ٣ضاث  ّنأُٞما بطا ٖٞغ في الٟترة اإلاملى٦ُت ٧اهذ هىا٥ مٗاعيت للٗباصة ٚو

م( و٢ؿم ٢لُل ممً ًمشل  1328اإلا٣ضؾت، و٢ض جمشل طل٪ بابً جُمُت )ث.  ألاما٦ًلضي 

أ1الخُاع الخىبلي.

ت، ٞهىا٥ عئٍا  - و هللا ٖلُه وؾلم، ؤو زلُٟت ؤ للىبي مدمض نلىبّن َبُٗت ألاخالم مخىٖى

و ٣ُٞه له م٩اهخه، ومجها باًىت، مجها ما ًيب٘ مً عظل صًً ؤصخابي الخ. ل٨ً هظه الغئي مخ

جغجبِ بصسهُاث قٗبُت. ل٨ً ًبضو بان مٟؿغي ألاخالم ٢اعهىا بحن الغئي الهاص٢ت 

أوالغئي ٚحر الصخُدت.

مً عؤي  ّنأت، وهظا ًض٫ عبما ؤٌ ألاخالم ٢ض جمشل عاٞضا مدلُا، ؤي ٢هها مدلُبّن بٗ -

للضاللت  وبهماو صخابُا، في م٩ان، ٞال ٌٗني هظا بيٟاء ٢ضؾُت ٖلى اإلا٩ان ٞدؿب، هبُا ؤ

أوالهض٣ًحن. ألاولُاءٖلى ٦غاماث التي حكبه ٦غاماث 

ت ابً َىلىن، جدٟت الخبِب، ؤجبّحن لىا مً زال٫  - الهضٝ لضي اإلاال٠ في ؾغص  ّنأمسَُى

جدضًض م٣ام الىبي مىس ى ٖلُه الؿالم الىا٢٘ ظىىب صمك٤ في ال٨شِب  بزباث، ؤٖالهالغواًت 

الاخمغ، ولِـ مسجض ال٣ضم وهى م٩ان آزغ ًيؿب للىبي مىس ى ٖلُه الؿالم، في ْل 

ت بحن ؤاإلاىاٞؿت  دا وصمك٤ في ال٣غون الىؾُى والٟترة الٗشماهُت، هظا ألامغ ٌٗخبر هٖؼ ٍع

حن طل٪ ًىؾ٠ ؾضان في صعاؾخه بالٟغوؿُت ٦ما ب [Local Patriotic]مدلُت لضي ال٩اجب 

ت 1981) ُّ م(. بّن مشل هظه ال٣هو والتي ال حٗخبر عاٞضا عؾمُا، عبما هي بمشابت ماصة خ

غة، ؤو مدلُت وقٗبُت ؤو ٞىل٩لىعٍت.
ّ
أألظُا٫ مخإز

الخٓىا في مالٟاث ؤصب ًٞاثل الكام )ٞلؿُحن/ ٞلؿُحن وؾىعٍا( ْاهغة هٓم ألاقٗاع  -

أصبُا ؤو ٞىل٩لىعٍا. مغ ٌٗخبر ظاهبا ؤي الخلم وهظا ألاأف

                                                 

اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت. 27، مجلض 1980، ال٣اهغة، مجمىق فخاوي ابً جيميت ابً جُمُت،  1 أالسام بٍؼ
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ام كؿلالنمضًىت 
ّ

ذ في ؤصب فظائل الك
ّ
ّهما ججل

ّملضمت

حٗخبر مضًىت ٖؿ٣الن مً مضن الؿاخل ؤو الشٛىع في بالص الكام، التي ٧اهذ مىي٘ نغإ 

 ًٞاثل ؤصب في او٨ٗؿذ ن،بحن اإلاؿلمحن والهلُبُحن، و٢ض جّمذ الؿُُغة ٖلحها في ٞترجح

ت بً ؤ م(، 644بي ؾُٟان ببان زالٞت ٖمغ بً السُاب )ث. ألاولى: خحن ٞخدها مٗاٍو

ًىبي ٖلى الهلُبُحن بٗض مٗغ٦ت خُحن ٖام شاهُت: ٣ٖب اهخهاع نالح الضًً ألاأوال

م وب٣ُذ جدذ ؾُُغتهم مضة زمؿت 1153م(، بٗض ؤن اخخلها الهلُبُىن ٖام 1187)

ت، ٖني بمضن 1277وزالزحن ٖاما. وال وٟٛل ؤّن الٓاهغ بُبرؽ )ث.  ُّ م( في الٟترة اإلاملى٦

الؿاخل في ٞلؿُحن، ٞباإلياٞت بلى اهخمامه ببىاء ألاما٦ً واإلا٣اماث اإلا٣ضؾت وجغمُمها، 

دا ) لهضٝ صًني  م(، لِـ1269مشل بىاء ال٣بت ٞى١ م٣ام الىبي مىس ى بال٣غب مً ؤٍع

ما ٧اهذ لضًه ؤهضاٝ ؾُاؾُت واؾتراجُجُت، بل بّن مداعبت الهلُبُحن في بالص 
ّ
ٞدؿب، وبه

وهظا الجاهب الظي صٞٗه ال٣ُام  [geo-politic]ؾُاس ي –الكام ٧ان ٦ٗامل ظٛغافي 

ؿ٣الن، خُض صّمغ خهىنها مساٞت  ت ٖو ت في مضن الؿاخل مشل ٢ِؿاٍع بٗملُاث ٖؿ٨ٍغ

 1ها مغة ؤزغي، زانت ؤّن ؤلاٞغهج ٧ان لهم ؾُُغة في البدغ اإلاخىؾِ.اؾدُالء ؤلاٞغهج ٖلح

ً، الؿُاس ّي والضًنّي. ت في مؿاٍع ُّ أوبظل٪ جدضصث الؿُاؾت اإلاملى٦

                                                 

? י. דרורי, רישום שלטון ;7 -:6מ. וינטר, סוריה מהשלטון הממלוכי לשטון העות'מאני, : اهٓغ  1

מ. שרון, ; J. Kister, “Sanctity Joint and divided”, p. 46-47 ,76הממלוכים בתולדות הארץ, עמ'

פראוור, אשקלון ורצועת אשקלון במדיניות . י; 121 -83 ערי א"י תחת שלטון האסלאם, עמ'

ערי החוף של א"י , ע. אלעד; 53-55עמ', 59 עת לידיעת א"י, -, כתבאריאל? >672-28הצלבנים, עמ' 

 ע. לבנה, ירושלים וקדושת ערי הספר המוסלמיות,; 178 -156 על פי מקורות ערביים, עמ' ==26 -86:

ش في اليامل ألازحر، ابً ؛314 ،اللضس ي الفخذ في اللس ي الفخذ ألانٟهاوي، ؛123 -114 עמ'  ؛221: 8 ،الخاٍع

ؼي، ٌّ إلالغفت الؿلىن اإلا٣ٍغ  بغصي، حٛغيأ ابً ؛84 اإلاماليً ؾالػحن كصغ ٖبضه، ٢اؾم ؛526: 1 اإلالىن صو

 J. W. Meri, The Cult of Saints among: ٢اعنأ. 149: 7 ،واللاهغة مصغ ملىن في الؼاهغة الىجىم

Muslims and Jews in Medieval Syria, pp. 259-260. 
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ذي الظي ًغجبِ بمضًىت ٖؿ٣الن،  لِـ الهضٝ مً هظه الضعاؾت اؾخٗغاى الجاهب الخاٍع

ُّأ ت وؤلاؾالمُت )هسو بالظ٦غ ألّن مشل هظا الجاهب ٢ض اؾخىفى خ٣ّه في الضعاؾاث ؤلاؾدكغا٢

ت، هسّو פראוור. י, שרון. מصعاؾت الباخض  ُّ ت والؿُاؾ ُّ ما الى٢ٝى ٖلى الىاخُت الضًي
ّ
(، وبه

بالظ٦غ َبُٗت الغواًاث وال٣هو التي وعصث في ًٞاثل ٖؿ٣الن، في مهاصع ًٞاثل 

ت  ألاعى اإلا٣ضؾت )الكام باإلاٟهىم الٗام والسام( ابخضاءًأ ُّ وختى الٟترة مً الٟترة اإلاملى٦

ت التي ْهغث  ُّ س ت. ل٨ً ال وٟٛل مً هاخُت ؤزغي ٖال٢ت هظه الغواًاث بالٟترة الخاٍع ُّ الٗشماه

ت ألاولى بؿبب الهغإ  ُّ لًما بإّن بضاًت ْهىع الغواًاث ٢ض جغظ٘ بلى ال٣غون ؤلاؾالم ِٖ ٞحها، 

ت، الأ -ؤلاؾالمّيأ حن في اإلاؿُخّي، ؤو عبما في ٞترة الخ٣ت هسو بالظ٦غ الٟترة ألامٍى هخمام ألامٍى

لؿُحن.  أبِذ اإلا٣ضؽ ٞو

ه ؤّن الٗضًض مً  ت التي ؤقغها بلحها، ال بّض مً الخىٍى ُّ ل٨ً ٢بل اؾخٗغاى الغواًاث ؤلاؾالم

ما مضي صختها 
ّ
هظه الغواًاث ٌٗخبر ؤمًغا في مىختى التر٦ُب، لِـ بؿبب َبُٗت الغواًت وبه

اء الجغح والخٗضًل، خُض ؤقاع ووا٢ُٗتها وهظا لِـ مجا٫ ازخهانىا، بل ازخهام ٖلم

حره ٦ما  ت ؤو يُٟٗت )هسو بالظ٦غ ابً الجىػي ٚو البٌٗ مجهم بلى ؤّنها عواًاث مىيٖى

ؤ٧اهذ هظه الغواًاث وال٣هو ؾيبحن طل٪ في مالخٓاجىا الهامكُت( ل٨ً باليؿبت لىا ؾىاء 

رة مخإزغة لى بضاًت الاؾالم ؤي ٞترة الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم، ؤو بلى ٞتجغظ٘ ب

أوؿبُا، ٞباليؿبت لىا هي مىاّص ٢ضًمت. 

وبطن ما الظي صٞ٘ نالح الضًً اإلاىّجض اإلااعر الضمك٣ي اإلاٗغوٝ ؤن ًخىظه لغظلي صًً  

ج ؤخاصًض ًٞاثل الكام وصمك٤ للغبعي )ث.  جد٣ُ٣ه ال٨خاب؟.  م(، لضي1052ابخٛاء جسٍغ

ي اإلاجهاجي )ث. بٗض  ٌكحر بٌٗ مالٟي ًٞاثل الكام )هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، الؿَُى

ؿ٩ي في ٦خابه بجداٝ ألازها بًٟاثل اإلاسجض ألا٢ص ى( 1475 ٤ بغو٧لمان و٦غاحك٩ٞى م ٞو
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٠ الخاٞٔ ابً ٖؿا٦غ )ث. 
ّ
م( ظؼًءا في 1176بلى مشل هظه الغواًاث، وعص لضًه: "و٢ض ؤل

أ1ن هّبه ُٞه ٖلى الصخُذ والؿ٣ُم واإلاىيٕى واإلاى٣ُ٘".ًٞل ٖؿ٣الأ

ت في مجا٫ الخضًض والخٟؿحر   ُّ مً ظاهب آزغ، مً اإلاٗلىم ؤّن الٗكغاث مً ال٨خب التراز

حرهما، ٢ض ؤوعص مالٟىها عواًاث مسخلٟت، جخٗل٤ بًٟاثل ٖؿ٣الن، وبالُب٘ ٞةّن ال٨شحر  ٚو

مً هظه ال٨خب ٧اهذ مهاصع مالٟي ًٞاثل الكام الظًً اٖخمضوا ٖلى عواًاث الخضًض 

ت وال٨خب ٦مهضع مً مهاصع الخإلُ ُّ ٠ بياٞت بلى اإلاهاصع ألازغي، )مشل الخٟاؾحر ال٣غآه

ت(.  ُّ ت والجٛغاٞ ُّ س أالخاٍع

ل٨ً ًيبغي لىا ال٣ى٫ ؤّن مالٟاث ًٞاثل الكام ال جسلى ؤخُاها مً ؤلاؾغاثُلُاث، وال وٟٛل 

التي هي بمشابت ماصة ٢ضًمت مسُٟت ٢ض خٟٓذ  [local traditions]ؤًًا الغواًاث اإلادلُت 

٢2ض جٓهغ مغة ؤزغي في ٞترة مخإزغة.والتي 
 

                                                 

ي اإلاجهاجي،   1 ش مضًىت . ٢اعن: 170: 2، بجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ألاكص ىاهٓغ: الؿَُى جاٍع

ٌكحر بلى ٖضم صخت ألاخاصًض في ًٞل ٖؿ٣الن "وما صر ٞحها  مثحر الغغام؛ اإلا٣ضس ي في 87-86: 1، صمكم

ي، ٧121لمت"  ج ؤخاصًث فظائل الكام وصمكم؛ ألالباوي، 271 فظائل الكام؛ ٢اعن: ألاؾَُى  جسٍغ

أللغبعي، و٦ظل٪ في نهاًت ٦خاب الغبعي خُض اؾخٗان اإلاىجض باألعهائوٍ.

خحن جغظٗان بلى الٟترة اهٓغ م٣الت ًىؾ٠ ؾضان خى٫ ألاخاصًض اإلادلُت هسو بال  2 ظ٦غ في مسَُى

ت صّع الىٓام في مداؾً الكام، إلادمض بً خبِب )ث  م(؛ و٦ظل٪ مسُىَت 1649الٗشماهُت وهما: مسَُى

لؿُحن والكام، لهالر بً ؤخمض الخماعجاش ي )ث   .Jم( 1645السبر الخام في ط٦غ خضوص ألاعى اإلا٣ضؾت ٞو

Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 

بي،  232-238 ؤما خى٫ اإلاهاصع التي ؤقغها بلحها ؤٖاله ووعص ٞحها ط٦غ ٖؿ٣الن هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: ال٣َغ

: 5، مجمم الؼوائض؛ الهُشمي، 440: 1، جفؿحر اللغآن اللـيم؛ ابً ٦شحر، 250: 14، الجامم ألخيام اللغآن

: 3، اإلاؿىض؛ ابً خىبل، 382: 6، اإلاعجم ألاوؾؽ؛ الُبراوي، 287: 5، اإلاصىف؛ ابً ٖبض الغػا١، 190

، آلاخاص واإلاثاوي؛ الكِباوي، 160: 1، مؿىض ؤبي ٌللى؛ 554: 2، معجم قيىر ابي بىغ الاؾماكيلي؛ 225

الفغصوؽ بمإزىع ي، ؛ الضًلم٥45 1، ألاولياء؛ ألانبهاوي، 88: 11 اإلاعجم الىبحر،؛ الُبراوي، 302: 4

؛ الُٗٓم 160: 2، البيان والخلٍغف في ؤؾباب وعوص الحضًث الكٍغف؛ الخؿُني، 450: 2، الخؼاب

: 4، جظهغة الحفاؾ؛ ابً ال٣ِؿغاوي، 25: 4، فيع اللضًغ؛ اإلاىاوي، 236: 11، كىن اإلالبىصآباصي، 

ي، 1330 محزان ؛ الظهبي، 181: 1، ألامصاعمكاهحر كلماء ؛ البؿتي، 172: 1، ػبلاث الحفاؾ؛ الؿَُى

اليامل في ؛ الجغظاوي، 68: 2، لؿان اإلاحزان؛ ابً حجغ الٗؿ٣الوي، 45: 2، في هلض الغحاٌ الاكخضاٌ
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أ 

1و٦ظل٪ ألامغ خى٫ صوع الؼهاص في جغوٍج ال٨شحر مً الغواًاث في ًٞاثلها.
  

عى اإلا٣ضؾت، وٗني الكام الن ٣ٞض وعصث في مالٟاث ًٞاثل ألاأؤّما باليؿبت لًٟاثل ٖؿ٣

ت حكحر بلى ًٞلها، وهظا ٌٗني ؤّن اإلاضن الهٛحرة  باإلاٟهىم الىاؾ٘ وال٤ًُ، عواًاث مخىٖى

بلى  ٢2ض خُٓذ بإهمُت صًيُت، ؾُاؾُت، ؤو عوخاهُت في مالٟاتهم، لِـ ٦مالٟاث مؿخ٣لت،

ظاهب مضًىتي بِذ اإلا٣ضؽ مً ظهت ومضًىت صمك٤ مً ظهت ؤزغي، ٧ىن هاجحن اإلاضًيخحن 

خُٓخا بمالٟاث مؿخ٣لت ونلذ بلُىا ابخضاًء مً ال٣غن الخاصي ٖكغ مُالصًا، خُض وٗثر 

، وؤزغي في ًٞاثل مضًىت صمك٤ 3لت جسو ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽٖلى مالٟاث مؿخ٣

                                                                                                                       

؛ ابً ٢ضامت 58: 3، اإلاجغوخحن؛ البؿتي، 76: 1، الىكف الحثيث؛ الخلبي، 298: 1، طلفاء الغحاٌ

تهظًب ؛ ابً حجغ الٗؿ٣الوي، 658: 2، باوياإلاغني في فله ؤلامام ؤخمض بً خىبل الكياإلا٣ضس ي، 

ً في ؛ ال٣ؼوٍني، 22: 2، ػبلاث اإلادضزحن بإصبهان والىاعصًً كليها؛ ألاههاعي، 25: 3، التهظًب الخضٍو

اللٌى ؛ الٗؿ٣الوي، 116: 1، اإلاصىىق في ملغفت الحضًث اإلاىطىق؛ الهغوي ال٣اعي، 30: 1، ؤزباع كؼوًٍ

؛ ًا٢ىث 232: 1، اإلاضوهت الىبرّي؛ مال٪ بً اوـ، 27: 1، م ؤخمضلإلما كً اإلاؿىض اإلاؿضص في الظب

أ. 153، هخاب البلضان؛ ابً ال٣ُٟه، 122: 4 البلضان، معجمالخمىي، 

ע. לבנה, על ירושלים ; 121-126 ש"ד גויטיין, קדושתה של א"י בחסידות המוסלמית, עמ': اهٓغ 1

 עמ'(, 634-1199) המוסלמית הראשונהישראל בתקופה -ארץמ. גיל, ; 84-85' באסלאם הקדום, עמ

85H. Busse, “The Sanctity of Jerusalem in Islam”, pp. 441-468; G. Le Strange, 

Palestine Under the Moslems, pp. 400-403; O. P. Marmardji, Textes géographiques 

arabes sur la Palestine, p. 104; R. Hartmann, B. Lewis, „Askalān, EI², I, pp. 710-711. 

י. קיסטר, הערה על קדמותן של מסורות שבחי ظها الؼهاص خى٫ بِذ اإلا٣ضؽ، خاصًض عّوأأ٢اعن: 

 .71 -69 ירושלים, עמ'

بىظىص مسٍُى في  לבנה. עلم جهلىا مالٟاث مؿخ٣لت بسهىم ًٞاثل ٖؿ٣الن ٖضا ما ؤقاع بلُه   2

ؿ٣الن، بغلحن  ت ٖو ירושלים וקדושת . ע, כפרי -לבנה، اهٓغ: 197بغلحن جدذ ٖىىان ًٞاثل ؤلاؾ٨ىضٍع

 .81 , ירושלים, עמ'עיונים במעמדה של ירושלים באסלאם הקדוםערי הספר המוסלמיות, בתוך< 

؛ ابً فظائل البيذ اإلالضؽمُالصًا(،  اهٓغ: هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: الىاؾُي )ث. ال٣غن الخاصي ٖكغأ  3

؛ ابً الٟغ٧اح فظائل بيذ اإلالضؽ والخليل وفظائل الكاماإلاغجى )ث. ال٣غن الخاصي ٖكغ مُالصًا(، 

اعة اللضؽ اإلادغوؽم(، 1329الٟؼاعي )ث.  أ.باكث الىفىؽ بلى ٍػ
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، وؤخُاها ًجم٘ اإلاال٠ ًٞاثل اإلاضًيخحن وألاما٦ً اإلا٣ضؾت اإلاجاوعة لهما في ٦خاب ٣ٞ1ِ

. ل٨ً الظي ًجظب هٓغ الباخض ؤّن مٗٓم مالٟي ًٞاثل الكام في الٟترة اإلاملى٦ُت 2واخض

ِىما مالٟاث الٟترة الٗشماهُت ٧اهذ ٢ض اهخمىا بؿغص عواًاث جغجبِ بًٟاثل ٖؿ٣الن، ب

م٣لت للٛاًت بةًغاص ًٞاثل هظه اإلاضًىت باإلا٣اعهت م٘ مضن نٛحرة ازغي في بالص الكام مشل 

حرها مً اإلاضن التي خُٓذ باهخمام في مالٟاتهم، وهظا  دا وبِؿان ٚو خمو وخلب وؤٍع

سُت التي ْهغث ٞحها . ٞمً اإلاٗغوٝ ؤّن ٌٗني لىا مضي ٖال٢ت هظه الغواًاث بالٟترة الخاٍع

ٞلؿُحن والكام في الٟترة اإلاظ٧ىعة، ٧اهذ مىي٘ نغإ بحن الهلُبُحن واإلاؿلمحن، وبن 

ؾُُغ اإلاؿلمىن ٖلى مٗٓم هظه الغ٢ٗت الجٛغاُٞت بٗض الاؾدُالء ٖلحها. ل٨ً مً ظهت 

ؤزغي ًجب ؤن وكحر بلى الجاهب الضًني الظي ًغجبِ بهظه اإلاضًىت ومضي ؤهمُتها في ال٨ٟغ 

أؾالمّي مىظ الٟخىخاث ؤلاؾالمُت الاولى.ؤلاأ

ت عواًاث ؤهمها، حكحر بلى حصجُ٘ ؤّما َبُٗت الغواًاث التي خُٓذ بها مضًىت ٖؿ٣الن، ٞشّمأ

و لؼوم حن، وهىا٥ عواًاث جخٗل٤ بالغباٍ ؤالجهاص مجها ؤمام ؾُُغة الهلُبُحن في ٞلؿُ

عبت الهلُبُحن، بياٞت بلى اإلا٩ىر في اإلاضًىت بُٛت الٗباصة ومً زم السغوط في ؾبُل مدا

عواًاث ؤزغي وعص ٞحها ًٞل م٣برة ٖؿ٣الن، وؤزغي جٓهغ اإلاضًىت بانها اخضي ٖغوس ي 

أالكام ًىم ال٣ُامت ؤو اٖخباعها ٖغوؽ الجىت. 

 

أ  

                                                 

ت صّع الىٓام ف1649اهٓغ: هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: مدمض بً خبِب )ث.   1 ي مداؾً الكام، م(، مسَُى

ت يهىصا  خضائم ؤلاولام في م(، 1727ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي )ث.  Princeton Els 1862مجمٖى

حرهما.جدفت ألاهام في فظائل الكامم( 1606؛ البهغوي )ث. فظائل الكام أ، ٚو

ُه ٦خاب في  اهٓغ: مال٠ مجهى٫ )ث. ال٣غنأ  2 الشالض ٖكغ مُالصًا( ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو

ت  Cambridge Qq. 97/ 2ًٞاثل الكام  ؛ مال٠ مجهى٫ )ث. ال٣غن الشالض ٖكغ مُالصًا(، مسَُى

ؼة والغملت.....  ؿ٣الن ٚو ًاثل مضنها وبِذ اإلا٣ضؽ ٚو و٢ض ؤقاع  Tübingen MI VI 26ًٞاثل الكام ٞو

 J. Sadan., “Le Tmbeau de Moïse à Jéricho et àة، اهٓغ: ًىؾ٠ ؾضان بلى هظه الٓاهغأ

Damas”, pp. 60-99. 
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ّالجهاص مً مضًىت كؿلالن، والترغيب في لؼومها. -ؤ

وجىؾُ٘ ع٢ٗخه ؾالم بالٛؼو ؤو الجهاص في ؾبُل وكغ ؤلاأخى٫ الغواًاث التي جغجبِ 

الجٛغاُٞت، ومداعبت مً لم ٌٗخى٣ه، هىعص عواًت ٢ض جًٟي ًُٞلت ممحزة في الجهاص مً 

ت، ًٞاثل الكام  اإلاضًىت باإلا٣اعهت م٘ ؾاثغ مضن الكام، ه٣خبـ مما ظاء في مسَُى

ًاثل مضنها وبِ ؼة والغملت وؤٞو ؿ٣الن ٚو دا وهابلـ وبِؿان وصمك٤ ذ اإلا٣ضؽ ٖو ٍع

اإلاكهىعًٍ ٞحها وط٦غ الصخابت اإلاٗغوٞحن ٞحها، إلاال٠ مجهى٫ )ث. وخمو وط٦غ ألاهبُاء 

أال٣غن الشالض ٖكغ مُالصًا(، ما ًلي ط٦غه:

"مما ط٦غه ؤًىب الُبراوي بؿىضه بلى مجاهض ًٖ ابً ٖباؽ ٢ا٫: ظاء عظل  

ض الٛؼو في ؾبُل  ٖلُه وؾلم ٣ٞا٫: ًا عؾى٫ هللا بوي ؤبلى الىبي نلى هللا ٍع

بالكام وؤهله، والؼم مً الكام  هللا ج٨ٟل لي ام ٞةّنأهللا ٣ٞا٫ ٖلُ٪ بالك

اُٞت" 1طا[نها ]بٖؿ٣الن ٞة أ. 2صاعث الغخا في ؤمتي ٧ان ؤهلها في زحر ٖو

اث الٟترة اإلاملى٦ُت، لها  عواًت ؤزغي ججظب الىٓغ في هظا اإلاجا٫ وعصث في بٌٗ مسَُى

م
ّ
اص في ا جىىه بمً ؤٞؿض الجهَاب٘ صًنّي ـ ؾُاس ّي، ال جغجبِ بالجهاص في ؾبُل هللا ٣ِٞ، وبه

                                                 

لحها في ألاأ  1 ت اإلا٨ىاس ي، مسُىَت ٦خاب ُٞه ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو ب مً مسَُى نل ها٢هت والخهٍى

أ. [fol. 60v]ًٞاثل الكام وع٢ت 

ت ؤٖاله إلاال٠ مجهى٫، وع٢ت   2 ت ٦خاب ُٞه ًٞاثل بِذ ؛ اإلا٨ىاس ي، [fol. 105v]اهٓغ: اإلاسَُى مسَُى

لحها ًٞاثل الكام وع٢ت  ش اللضؽ والخليل؛ الخىبلي الٗلُمي، [fol.60v]اإلا٣ضؽ ٍو : 2 ألاوـ الجليل بخاٍع

ي اإلاجهاجي، 74 -73 فظائل بيذ ؛ ابً اإلاغجى، 138: 2، بجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ألاكص ى؛ الؿَُى

؛ ابً ٖؿا٦غ، 153؛ ابً ال٣ُٟه، ٦خاب البلضان، 511، خضًض ع٢م اإلالضؽ والخليل وفظائل الكام

ش مضًىت صمكم ت السبر الخام في ط٦غ خضوص ألاعى اإلا٣ضؾت 87 -86: 1، جاٍع ؛ الخماعجاش ي، مسَُى

لؿُحن والكام، وع٢ت  ي،  9ٞو ؛ الهُشمي، 462: 1، الآللئ اإلاصىىكت في ألاخاصًث اإلاىطىكتْهغ؛ الؿَُى

معجم قيىر ؤبي ؛ 92: 11، اإلاعجم الىبحر؛ 382: 6 عجم ألاوؾؽاإلا؛ الُبراوي، 62: 10، مجمم الؼوائض

؛ 169: 9، اإلاغني في فله ؤلامام ؤخمض بً خىبل الكيباوي؛ ابً ٢ضامت اإلا٣ضس ي، 554: 2، بىغ ؤلاؾماكيلي

ت إلاال٠ مجهى٫ جغظ٘ للٟترة اإلاملى٦ُت، ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ  و٢ض وعص هظا الخضًض في مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞ ُب في اإلا٣ام بها؛ الخؿُني،  [fol. 134 v]اثل الكام، ٞو جدذ ٖىىان ًٞل ٖؿ٣الن والتٚر

ت السبر الخام في ط٦غ 106: 2، البيان والخلٍغف في ؤؾباب وعوص الحضًث الكٍغف ؛ الخماعجاش ي، مسَُى

لؿُحن والكام  أ. [fol. 14v]خضوص ألاعى اإلا٣ضؾت ٞو
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ؿبب صوع ؾالم، هسو بالظ٦غ خؿب الغواًت بني ؤمُت، وهظا الجاهب لِـ وا٢ُٗا ببضاًت ؤلاأ

حن في الٟخىخاث ؤلاأ م حٗبحرهالامٍى اث ٢ضًمت ؾالمُت، وبالُب٘ ٞةن هظه الغواًت ٚع ا ًٖ هٖؼ

ذي للٟترة اإلاملى٦ُت. جغجبِ بسهىم ألاأ حن، ل٨جها ح٨ٗـ الىا٢٘ الخاٍع وعص لضي اإلا٨ىاس ي مٍى

لحها ًٞاثل  ت، ٦خاب ُٞه ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو )ث. ال٣غن الشالض ٖكغ مُالصًا( في مسَُى

أالكام:

"ًٖ ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا ؤبي الغبُ٘ ال٣غش ي، ًٖ ابً ٖمغ ٢ا٫: بوي ٢ض 

ت ٢ض ؤٞؿضوا الجهاص،  ُّ م ؤّن بني ؤم ؤعصث ؤن ؤجُهغ بٛؼوة ٣ُٞل له ؤلِـ جٖؼ

طا لم ٣ًم ب٨خاب هللا وال وؾلم ٣ًى٫: ب ٫ هللا نلى هللا ٖلُه٣ٞا٫ ؾمٗذ عؾىأ

اء ٖهض وال بظمت، ٞٗل٨ُم بٗؿ٣الن وؤقباهها." أ1بؿىت وال بٞى

 فظل الغباغ في مضًىت كؿلالن.  -ّب

ت   ُّ مً اإلاٗلىم لضًىا ؤّن مضًىت ٖؿ٣الن اٖخبرث يمً الشٛىع ؤلاؾالمُت، ؤي اإلاضن الؿاخل

اإلاؿلمحن في ْل الهغإ ؤلاؾالمي اإلاؿُخّي ٖلى مغ التي اؾخسضمذ ٦م٩ان صٞإ ًٖ 

، ٞله مٟهىم صًني، ٌٗني لىا لؼوم اإلاضًىت بُٛت 2الٗهىع. ؤّما باليؿبت إلاهُلر الغباٍ

أالٗباصة بها، و٦ظل٪ اؾتراجُجي، ؤي زغوط اإلاؿلمحن ابخٛاء مداعبت ؤٖضاء ؤلاؾالم. 

                                                 

لحها ًٞاثل الكام وع٢ت   1 ت ٦خاب ُٞه ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو  [fol. 60 v]اهٓغ: ؛ اإلا٨ىاس ي، مسَُى

ُه ٦خاب  ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو ٢اعن هٟـ الغواًت بىٟـ ؤلاؾىاص لضي مال٠ مجهى٫، مسَُى

ًاثل مضنها وبِ [fol. 134 v]في ًٞاثل الكام وع٢ت  ذ اإلا٣ضؽ وؤًًا: مال٠ مجهى٫، ًٞاثل الكام ٞو

ؼة والغملت... وع٢ت  ؿ٣الن ٚو أ. [fol. 105 r]ٚو

؛ 1520: 3، صحيذ مؿلم؛ 446: 1خى٫ الغباٍ بك٩ل ٖام اهٓغ الغواًاث في: جٟؿحر ابً ٦شحر،  2

مؿىض ؤبي ؛ 156: 2للىِؿابىعي،  اإلاؿخضعن كلى الصحيدحن؛ 1059: 3، صحيذ البساعّيالبساعي، 

للهُشمي،  مجمم الؼوائض؛ 277: 2، ؾجن الضاعمي؛ 888: 4، الترمظيؾجن ؛ 495: 4، لالؾٟغاثُني، كىاهت

مصىف ابً ؛ 192: 2، هخاب الؿجن؛ السغاؾاوي، 39: 6، ؾجن اليؿائي؛ 38: 9، ؾجن البيهلي؛ 289: 5

؛ 62: 1، مؿىض ؤخمض؛ 485: 6، مؿىض البزاع؛ 281: 5، مصىف كبض الغػاق؛ 218: 4، ؤبي قيبت

ي، ؛ ال691: 2، الجهاصالطخا٥،  ؛ الجغظاوي، 74: 2، محزان الاكخضاٌ؛ الظهبي، 507: 4، الضًباجؿَُى

؛ الكى٧اوي، 58: 3، اإلاجغوخحن؛ البؿتي، 21: 2، طلفاء اللليلي؛ 178: 6، طلفاء الغحاٌ اليامل في

أ. 52: 3للٟا٦تي،  ؤزباع مىت؛ 24: 8، الاوػاع هيل
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اث ومهاصع ًٞاثل الكام  باإلاٟهىم الٗام )ٞلؿُحن ومً زال٫ اَالٖىا ٖلى مسَُى

 1وؾىعٍا(، ٖثرها ٖلى عواًخحن مسخلٟخحن جغجبُان بدصجُ٘ عباٍ اإلاؿلمحن في هظه اإلاضًىت

ل٨ً الظي ًجظب الىٓغ ؤّن هظه الغواًاث وعصث في بٌٗ مهاصع الٟترة اإلاملى٦ُت، ولم وٗثر 

ؤن هىاػن  ٖلى عواًاث في مالٟاث الٟترة الٗشماهُت باليؿبت للغباٍ. مً ظهت ؤزغي ًم٨ً

ُب في ؾ٨نى ؤو الهجغة بلى الكام، وهي  بحن عواًاث الغباٍ في ٖؿ٣الن، وعواًاث التٚر

أ  2عواًاث قاجٗت في مالٟاث ًٞاثل الكام في الٟترة اإلاملى٦ُت.

ت، في( م ٖكغ الشالض ال٣غنأ. ث) مجهى٫أ مال٠ لضي وعص   بِذ ًٞاثل في ٦خاب مسَُى

ُه اإلا٣ضؽ  بلى حكحر عواًت" بٗؿ٣الن الغباٍ ًٞل" ٖىىان جدذ الكام، ًٞاثل في ٦خاب ٞو

أ. بضاًتها مىظ ؤلاؾالمُت ألامت لضي الخ٨م مغاخل َبُٗت

 و٫أؤ وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫أ ٢ا٫: ٢ا٫ ٖباؽ ابً ًٖ مجاهض الى ٌؿىضه"

 ج٩ىنأ زم وعخمت، بماعة ج٩ىنأ زم وعخمت، زالٞت ج٩ىنأ زم وعخمت، هبىة متألاأ هظه

 ًٞلؤ ّنأوب ،بالجهاص ٞٗل٨ُم الخمغ، ج٩اصم ٖلحها ًخ٩اصمىنأ زم وعخمت، بماعة

أ3".ٖؿ٣الن عبا٨َم ًٞلؤ ّنأوب ،الغباٍ ظهاص٦م

                                                 

ע. לבנה, ; 88-91, עמ, 1199 -634 ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהמ. גיל, : اهٓغ 1

 על 1199 -641 ע. אלעד, ערי החוף של א"י; 114 -113 ירושלים וקדושת ערי הספר המוסלמיות, עמ'

רחלה אלמג'רבייה -י. פרנקל, ענייני א"י בספר מסע מג'רבי, אל; 178 -156 פי מקורות ערביים, עמ'

 .74-75, של אלעבדרי

ُب ؤهل ؤلاؾالم في ؾ٨نى الكام؛ هىا٥ مالٟاث ؤًًا خملذ مشل هظه ا 2 ً، مشل الؿلمي، جٚغ لٗىاٍو

الم بؿً الهجغة الى الكام. أالب٣اعي، ؤلٖا

ُه ٦خاب في ًٞاثئل الكام   3  ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو  .fol]اهٓغ: مال٠ مجهى٫، مسَُى

135 r]  ...ؿ٣الن ًاثل مضنها وبِذ اإلا٣ضؽ ٖو ت ًٞاثل الكام ٞو  .fol]؛ ٢اعن: مال٠ مجهى٫، مسَُى

105 r]  لحها ًٞاثل الكام ت ٦خاب ُٞه ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو ؛ الهُشمي، [fol. 60 r]؛ اإلا٨ىاس ي، مسَُى

البؿتي،  ؛45: 1، ألاولياء؛ ألانبهاوي، 88: 11للُبراوي،  اإلاعجم الىبحر؛ 190: 5، مجمم الؼوائض

هخاب ؤلاقاعاث بلى ملغفت ؛ ٢اعن: الهغوي، 27: 1، اللٌى اإلاؿضص؛ الٗؿ٣الوي، 58: 3، اإلاجغوخحن

اعاث أ.32، الٍؼ
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 صعظت بلى لُهل بٗؿ٣الن، عباَه لضي اإلاؿلم بها ًدٓى التي اإلاجزلت ًٖ الخالُت الغواًت جٟصر

لحها اإلا٣ضؽ بِذ ًٞاثل في ٦خاب في اإلا٨ىاس يّأ ؤوعص ٣ٞض الكهضاء،  الغواًت الكام ًٞاثل ٍو

أ: الخالُت

 ٖلُه هللا نلى الىبي ًٖ 1... الغخمً ٖبض بً الٗالء ًٖ مِؿغة بً خٟو ًٖ" 

 ٢ا٫ ؤو ؾىت ؾخحن بٗض ماث زم ولُلت ًىما بٗؿ٣الن عابِ مً: ٢ا٫ ههؤ وؾلم

أ2".قهُضا ماث الكغ٥ بإعى ؾىت وؾخحن ؾخت بٗض

( ٢ض اْهغ مٗاعيت للؿٟغ بلى 1328ًيبغي لىا ؤال وٟٛل ؤّن ال٣ُٟه الخىبلي ابً جُمُت )ث.  

م ؤّن ؾ٨ىاها ٧ان مً ٢بل ًُٞلت، ول٨ ً لِـ بٗض ٖؿ٣الن في الٟترة اإلاملى٦ُت، ٚع

اعة بِذ اإلا٣ضؽ، والتي ٢ام زغابها بؿبب الهغإ ؤلاأ ؾالمي اإلاؿُخي، وعص في ٢اٖضة في ٍػ

أ Ch. D. Matthewsبخد٣ُ٣ها 

، اوال مؿخدبًّأ اوٖا، ال واظبًأو٢اث ٞلِـ مكغأؤّما الؿٟغ بلى ٖؿ٣الن في هظه ألاأ"وأ 

ول٨ً ٖؿ٣الن ٧ان لؿ٨ىاها و٢هضها ًُٞلت إلاا ٧اهذ سٛغا للمؿلمحن ٣ًُم بها 

أ 3اإلاغابُىن في ؾبُل هللا"

  ما حاء في ؤهل ملبرة كؿلالن. ج(

اث ًٞاثل الكام ٖلى بٌٗ الغواًاث التي حكحر بلى مجزلت ؤهل م٣برة  ٖثرها في بٌٗ مسَُى

٤ الغواًاث اإلاسخلٟت ؾبٗىن ٖؿ٣الن، مجها ؤّن اإلا بٗض مجها ٞو ضًىت ؾُٟخدها اإلاؿلمىن، ٍو

                                                 

أٚحر واضر في الانل. 1

لحها ًٞاثل الكام،  2 ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو مال٠  ؛[fol. 61r]اهٓغ: اإلا٨ىاس ي، مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام،  ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو . لم وٗثر ٖلى [fol. 135 r]مجهى٫، مسَُى

ش حغحانهظا الخضًض في مهىٟاث الخضًض الغؾمُت، و٢ض وعص في  ؛ ؤما في مؿىض 293: 1للجغظاوي،  جاٍع

الزت ؤًام ؤظؼؤث ٖىه ؤخمض ٞلم هجض ط٦غا لٗؿ٣الن ٣ٞض وعص "مً عابِ في ش يء مً ؾىاخل اإلاؿلمحن ز

أ. 362: 6عباٍ ؾىت"، 

اعة بِذ اإلا٣ضؽ، جد٤ُ٣  3 ؛ ٢اعن، ابً جُمُت، 15م Ch. D. Matthewsاهٓغ: ابً جُمُت، ٢اٖضة في ٍػ

: 27؛ اهٓغ ؤًًا: مجلض 17، "الؿٟغ بلى ٖؿ٣الن وؾاثغ الشٛىع بضٖت" 27ابً جُمُت، مجلض  مجمىق فخاوّي

 Ch. S. Taylor, in the Vicinity of the Righteous: Ziyāra and the. 135-134؛ 144 -141

Veneration of Muslim Saints in Late Medieval Egypt, pp. 210-217. أ
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ىن بلى الجىت، في ًىم الضًً صون خؿاب، ل٨ً بٌٗ اإلاالٟحن ؤقاعوا بلى  ؤل٠ قهُض ًٞؼ

ي اإلاجهاجي )ث. بٗض  ( ومدمض بً مدمض 1475ٖضم صختها ؤو يٟٗها، مشل الؿَُى

ي )ث. ألاأ م(. لخىيُذ هظا الجاهب ه٣خبـ الغواًت الخالُت مً ٦خاب مشحر الٛغام 1475ؾَُى

اعة ال٣ضؽ والكام للم٣ضس ي )ث.  أم(.1364بلى ٍػ

ً ابً ٖمغ عض ي هللا ٖىه ؤ أ الىبيّأ ّنأ"ٖو
ّ
أنل

ّ
ى ٖلى  ،مى هللا ٖلُه وؾل

ّ
نل

م٣برة هظه؟ ٢ا٫: هي م٣برة بإعى ٖؿ٣الن  م٣برة، ٣ُٞل له: ًا عؾى٫ هللا ؤّيأ

ل٠ قهُض، ٌكٟ٘ مجهم مً ؤمتي، ًبٗض هللا مجها ؾبٗحن ؤ ًٟخدها هاؽ

غوؽ الجىت ٖؿ٣الن". أ 1الىاخض مً مشل عبُٗت ومًغ ٖو

ت ًٞاثل الكام  هىعص عواًت ؤزغي بازخالٝ بؿُِ، ما ظاء لضي مال٠ مجهى٫ في مسَُى

ًاثل مضنها... ".  أٞو

 ر مغاث وطل٪ بٗض هؼو٫"...٢ا٫ نلى عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم زالأ

أيّأآلاًت )ًا ؤ ًَ ً ؤقُاء ب ها الظً َٖ ْؿإلىا 
َ
أ ْنأآمىىا ال ح

ُ
أ َضأبْأج

ُ
أل٨

َ
أُؿأم ح

ُ
ٞإؾ٨ذ  2م(ا٦

 نلى هللا ٖلُه وؾلم ال٣ىم ٣ٞام ؤبى ب٨غ ٞإحى ٖاجكت ٣ٞا٫ بّن عؾى٫ هللا

هل اإلا٣برة ٞؿإلخه ٖاجكت ًا عؾى٫ هللا نلُذ ٖلى ؤهل اإلا٣برة نلى ٖلى ؤ

جل٪ اإلا٣برة بٗؿ٣الن ًدكغ مجها ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم 

  3ؾبٗىن ؤل٠ قهُض".

                                                 

اعة اللضؽ والكاماهٓغ: اإلا٣ضس ي،  1 ت 121 -120، مثحر الغغام بلى ٍػ ؛ ٢اعن: مال٠ مجهى٫، مسَُى

ؿ٣الن...  ًاثل مضنها وبِذ اإلا٣ضؽ ٖو ت ٦خاب في [fol. 105 v]ًٞاثل الكام ٞو ؛ اإلا٨ىاس ي، مسَُى

لحها ًٞاثل الكام  ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ  [fol. 61 r]ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو ؛ مال٠ مجهى٫، مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام  ي اإلاجهاجي، [fol. 136 r]اإلا٣ضؽ ٞو بجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ؛ الؿَُى

ي )ث. 170: 2، ألاكص ى )في مجمٕى ٦خب للخىبلي، للغبعي،  351، ئل الكامفظام( 1475؛ الاؾَُى

ي(. ط٦غ الخضًض ابً الجىػي في  أ.52: 3 اإلاىطىكاثللؿمٗاوي، البً عظب الخىبلي، لالؾَُى

أ.101:  5ؾىعة  2

ًاثل مضنها...  3  ت ًٞاثل الكام ٞو ؛ اإلا٨ىاس ي، مسُىَت [fol. 106 r]اهٓغ: مال٠ مجهى٫، مسَُى

لحها ًٞاثل الكام  ىن  [fol. 61 r]٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو ًظ٦غ "ؤهل م٣برة قهضاء ٖؿ٣الن ًٞؼ

ُه  ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو بلى الجىت ٦ما جٝؼ الٗغوؽ بلى بٗلها"؛ مال٠ مجهى٫، مسَُى
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ّكغوؽ الجىت، ؤو كغوؽ الكام كؿلالن. ص(

زمت عواًاث مىشىعة في مالٟاث ًٞاثل الكام، حكحر بلى مجزلت ٖؿ٣الن وؤهلها ًىم ال٣ُامت، 

 مجها الكهضاء ؤو ٖضص هاثل مً الىاؽ ال 
ُ

ض َٗ ب ًُ ً ؤولهما:  خُض جًمىذ الغواًاث ؤمٍغ

هخؿاب ٖلحه  م، وزاهحهما: انها ٖغوؽ الجىت او اخض ٖغاجـ الجىت او الكام؛ وهظا جىٍى

ُب الؿ٨نى بهما، باالياٞت بلى الجاهب الجمالي للمضًىت. مً  ُٖٓم بًٟل البلضًً وجٚغ

غوؽ  الغواًاث ٚحر الكاجٗت وؿبُا والتي حكحر بلى ؤّن ٖؿ٣الن ٖغوؽ الجىت صون ٚحرها "ٖو

أ 1الجىت ٖؿ٣الن."

أم( في ًٞاثل الكام: 1392عظب الخىبلي )ث.  وعص لضي ابً

"ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫: ٖؿ٣الن ؤخض الٗغوؾحن ًبٗض هللا مجها 

ا ال خؿاب ٖلحهم". ًٟ أ 2ًىم ال٣ُامت ؾبٗىن ؤل

                                                                                                                       

ي في ًٞاثل الكام٢اعن: عواًاث ؤزغي وعصث لضي ألاأ[fol. 136 r]٦خاب في ًٞاثل الكام   -351ؾَُى

"٢ا٫ بلٛىا ؤن الىبي  287: 5ابً ٖبض الغػا١  مهى٠؛ 62: 10 مجمم الؼوائض. اهٓغ ؤًًا: الهُشمي، 352

نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ ًغخم هللا ؤهل اإلا٣برة ٢الذ ٖاجكت ؤهل الب٣ُ٘ ٢ا٫ ًغخم هللا ؤهل اإلا٣برة، ٢الذ 

 فيع اللضًغ؛ اإلاىاوي، 160: 1 مؿىض ؤبي ٌللىم٣برة ٖؿ٣الن"؛ زالزا ٢ا٫  ٖاجكت ؤهل الب٣ُ٘ ختى ٢الها

؛ 36: 6، لؿان اإلاحزان؛ ابً حجغ الٗؿ٣الوي، 45: 2 محزان ؤلاكخضاٌ في هلض الغحاٌ؛ الظهبي، 25: 4

؛ ابً 27: 1، اللٌى اإلاؿضص؛ الٗؿ٣الوي، 58: 3، اإلاجغوخحن؛ البؿتي، 76: 1، الىكف الحثيثالخلبي، 

أ.169: 9، اإلاغني في فله ؤلامام ؤخمض بً خىبل الكيباوي٢ضامت اإلا٣ضس ي، 

لحها ًٞاثل الكام  1 ت ٦خاب ُٞه ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو مؿىض ؛ [fol. 61 r]اهٓغ: اإلا٨ىاس ي في مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام 225: 3 ؤخمض ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو ؛ مال٠ مجهى٫ في مسَُى

[fol. 136v] ،ي اإلاجهاجي مثحر ؛ اإلا٣ضس ي، 170: 2 بجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ألاكص ى؛ الؿَُى

اعة اللضؽ والكام ي،  121 الغغام بلى ٍػ ؛ 352 -351 فظائل الكام)٣ًى٫ اإلاال٠ هظا م٨ظوب(؛ ألاؾَُى

، حناإلاجغوخ؛ البؿتي، 379: 2 كخضاٌ في هلض الغحاٌمحزان الّا؛ الظهبي، 52: 3 اإلاىطىكاثابً الجىػي، 

أ.270: 1

ضص الكهضاء ؾبٗىنأ 271 فظائل الكاماهٓغ: ابً عظب الخىبلي،  2  ،مً اإلاجمٕى اإلاظ٧ىع ؤٖاله ٖو

لحها ًٞاثل الكام  ت ٦خاب [fol. 61 r]اإلا٨ىاس ي، ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٍو ؛ مال٠ مجهى٫، مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام  ، بازخالٝ بؿُِ مثحر الغغاماإلا٣ضس ي،  [fol. 135 r]في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو

ي، 290: 12 هجز اللماٌ؛ ٢اعن: اإلاخ٣ي الهىضي، 120 في اإلاجمٕى اإلاظ٧ىع  350 فظائل الكام؛ ألاؾَُى
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هه ًبٗض مجها زمؿىن ؤل٠ قهُض، وعصث لضي مال٠ مجهى٫ في عواًت ؤزغي حكحر بلى ؤ

ًاثل مضنها...،  ت:ًٞاثل الكام ٞو أظاء في اإلاسَُى

ا ال خؿاب   ًٟ "ٖؿ٣الن اخض الٗغوؾحن ًبٗض مجها ًىم ال٣ُامت ؾبٗىن ؤل

بٗض مجها زمؿىن ؤل٠ قهُض....." أ 1ٖلحهم، ٍو

ت غي بلى ظاهب ٖؿ٣الن، مشل ٚؼة وؤلاأمً ظاهب آزغ هىا٥ عواًاث جٓهغ مضها از ؾ٨ىضٍع

م( في 1649خبِب )ث. و٢ؼوًٍ، هظ٦غ مً مهاصع الٟترة الٗشماهُت ما وعص لضي مدمض بً 

ت صّع الىٓام في مداؾً الكام:  أمسَُى

ؼة".        أ 2"َىبى إلاً اؾ٨ىه ؤخض الٗغوؾحن ٖؿ٣الن ٚو

عواًت ؤزغي جغجبِ بُىم ال٣ُامت، خُض جدى٫ ٖؿ٣الن و٢غي ؤزغي لِـ في الكام بلى 

، ظاء في مشحر الٛغام للم٣ضس ي:  ًّ أػبغظضة، جٝؼ بلى ؤػواظه

                                                                                                                       

ي اإلاجهاجي،  ؛ ٢اعن: ابً الجىػي، 170: 2 بجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ألاكص ىؤٖاله؛ الؿَُى

اليامل في ؛ الجغظاوي، 61: 10 الؼوائضمجمم ؛ الهُشمي، 440: 1 جفؿحر ابً هثحر؛ 54: 2 اإلاىطىكاث

أ.25: 3، تهظًب التهظًب؛ ابً حجغ الٗؿ٣الوي، 21: 5 طلفاء الغحاٌ

ًاثل مضنها...  1 ت ًٞاثل الكام ٞو ؛ مال٠ مجهى٫، [fol. 105 r-105 v]اهٓغ: مال٠ مجهى٫، مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام  ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو مثحر ؛ اإلا٣ضس ي،  [fol. 135 v]مسَُى

اعة اللضؽ والكام ت الخلت الظهبُت في 120 الغغام بلى ٍػ . ٢اعن: الب٨غي الهض٣ًي، خُض ًىعص في مسَُى

الغخلت الخلبُت، عواًاث، ظمٗها مً ٦خب الخضًض وعبما مً مالٟاث ًٞاثل الكام، مجها ما ظاء ؤٖاله، 

[fol. 125v]م ؤّنأ اعاث في مضًىت خلب الؿىعٍت. . ٚع أالغخلت جدىاو٫ الٍؼ

ت صع الىٓام في مداؾً الكام   2 ؛ مال٠ مجهى٫ في [fol. 13 v]اهٓغ: مدمض بً خبِب، مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام  ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو ؛ الخماعجاش ي، [fol. 136v]مسَُى

ت السبر الخام في ط٦غ خضوص ألاعى اإلا٣ضؾت وأ ي  [fol. 14r] ٞلؿُحن والكام مسَُى ه٣ال ًٖ الؿَُى

ي، ؛ ٢اعن: ألاأ289: 12، هجز اللماٌ؛ اإلاخ٣ي الهىضي، بجداف ألازصااإلاجهاجي في   350 فظائل الكامؾَُى

حره ومىه ٖؿ٣الن؛ ًا٢ىث الخمىي،  ُه مً يٟٗه ؤخمض ٚو  معجم البلضانًظ٦غ اإلاال٠ بؾىاصه مى٣ُ٘ ٞو

ت "والٗغوؽ ألازغي 276: 4 فيع اللضًغ؛ اإلاىاوي، 122: 4 ؛ هىا٥ عواًت ؤزغي حكحر بلى مضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع

ت(، عاظ٘: الظهبي،  ؛ الخلبي، اليامل في طلفاء الغحاٌ؛ الجغظاوي،  98: 7 محزان الاكخضاٌؤلاؾ٨ىضٍع

ألاوـ الجليل ؛ الخىبلي الٗلُمي، 22: 2 صبهانػبلاث اإلادضزحن بإ؛ ألاههاعي، 272: 1، الىكف الحثيث

ش   M. J. Kister “Sanctity؛ 450: 2 الفغصوؽ بمإزىع الخؼاب؛ الضًلمي، 74: 2 اللضؽ والخليلبخاٍع

Joint and Divided‟, p. 46-47.أ
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ىم ال٣ُامت زالر ٢غي ٖلُه وؾلم ٢ا٫: ًدى٫ هللا ً"ًٖ الىبي نلى هللا 

ت و٢ؼوًٍ".ػبغظض، جٝؼ ؤػواظهً ٖؿ٣الن وب أ 1ؾ٨ىضٍع

ت السبر الخام في ط٦غ ًٞاثل ألاأم( في مس1645ًُىعص الخماعجاش ي )ث.  عى اإلا٣ضؾت َى

سُت وصًيُت حكحر بلى ًٞلها، وعص لضًه  لؿُحن والكام، مٗلىماث جاٍع أٞو

ها، و٢ض زغبها نالح الضًً في قهغ اإلاضن وؤ"و٧اهذ ٖؿ٣الن مً ؤخؿً  ْٞغ

لى ًىمىا هظا لم حٗمغ، وبها ؾب٘ وزماهحن وزمؿماثت، واؾخمغث ب قٗبان ؾىت

مىا ؤّن عؤؽ مكهض ُٖٓم بىاه بٌٗ الٟاَمُحن مً زلٟاء مهغ ٖلى م٩ان  ٖػ

بي َالب عض ي هللا حٗالى ٖجهما به، وبٗؿ٣الن ؤما٦ً الخؿحن بً ٖلي بً ؤ

اعة". أ2ج٣هض للٍؼ

اعة مضًىت ٖؿ٣الن في الٟترجحن اإلاملى٦ُت  ً بلى ٞلؿُحن بٍؼ لم ٣ًم ظمُ٘ الؼاثٍغ

اعة بِذ اإلا٣ضؽ والاما٦ً اإلا٣ضؾت اإلاجاوعة لها،  والٗشماهُت، ألّن اهخمامهم جمدىع خى٫ ٍػ

ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ٞحها،  م(، الظي ؤقاع بلى وظىص ب1215ٌٗوممً ػاع اإلاضًىت الهغوي )ث. 

السلُل ٖلُه الؿالم، ومكهض الخؿحن عض ي هللا ٖىه الظي ٧ان به عؤؾه،  بغاهُممشل بئر ب

ه ًظ٦غ بإهه عؤي الغؾى٫ نلى 
ّ
والظي ه٣ل بلى ال٣اهغة ُٞما بٗض. ل٨ً الظي ًجظب الىٓغ ؤه

هللا ٖلُه وؾلم في اإلاىام، ًبكغه بإّن اإلاضًىت ؾُٟخدها اإلاؿلمىن. وعص في ٦خاب ؤلاقاعاث بلى 

اعاث : ت الٍؼ أمٗٞغ

بغاهُم ٖلُه ىت ؾبٗحن وزمؿماثت وبّذ في مكهض بذ سٛغ ٖؿ٣الن ؾ"صزل

ماٖت. ٞؿلمذ  في اإلاىام وهى بحن ظالؿالم وعؤًذ في طل٪ اإلاىي٘ عؾى٫ هللا

ه لئلؾالم، 
ّ
ٖلُه و٢بلذ ًضه و٢لذ: ًا عؾى٫ هللا ما ؤخؿً هظا الشٛغ لى ؤه

ب٣ى  هام". ٞاؾد٣ُٓذ و٦خبذ نىعة ما عؤًخه ٖبرة لؤلأ٣ٞا٫:"ؾُهحر لئلؾالم ٍو

ؿ٣الن ؾىت  خذ ال٣ضؽ ٖو
ُ
أٖلى خاثِ اإلاكهض مً ظاهبه ال٣بلي وؤّعزخه ٞو

                                                 

اعة اللضؽ والكاماهٓغ: اإلا٣ضس ي،  1 ؛ 300: 12، هجز اللماٌ؛ اإلاخ٣ي الهىضي، 120 مثحر الغغام بلى ٍػ

ً في ؤزباع كؼوًٍ؛ ال٣ؼوٍني، 22: 2، ػبلاث اإلادضزحن بإصبهانألاههاعي،  أ.8: 1 الخضٍو

لؿُحن والكام وع٢ت  2 ت السبر الخام في ط٦غ خضوص ألاعى اإلا٣ضؾت ٞو  .fol]اهٓغ: الخماعجاش ي، مسَُى

14v]  ،اعاث٢اعن باليؿبت لغؤؽ الخؿحن، الهغوي أ.32، ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ
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أ 1زالر وزماهحن وزمؿماثت".

اعاث  ومً اإلاٗلىم ؤّن ْاهغة ألاخالم بجاهب ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ٧اهذ مىدكغة في ؤصب الٍؼ

لحهما الؿالم، اؾتهضٞذ في ٦شحر لٟلؿُحن وؾىعٍا، ؤهمها عئٍا الىبُحن ابغاهُم ومدمض ٖ

أ 2مً الاخُان، بيٟاء ٢ضؾُت مُٗىت ٖلى اإلا٩ان.

م(، خُض 1731مً ػاثغي الٟترة الٗشماهُت هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٖبض الٛني الىابلس ي )ث. 

ط٦غ بٌٗ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ٞحها، بياٞت بلى هٓمه ٢هُضة في ًٞلها، ٦جاهب ؤصبّي 

اعاث ىل٩لىعّي في ؤصب الٍؼ . وعص في عخلخه الخ٣ُ٣ت واإلاجاػ في عخلت بالص الكام ومهغ ٞو

أوالدجاػ: 

اعة ... و٢ض صزلىا بلى صازل اإلاضًىت وؤؾىاعها  "وبٗؿ٣الن ؤما٦ً ج٣هض للٍؼ

ما٦جها بؿاجحن... ختى ونلىا بلى وؤبغاظها وا٢ٗت و٢ض اجسظوا ٚالب ؤمتهضمت 

وؤّما  3ى م٩ان مباع٥".اإلا٩ان الظي ٌؿمىهه بالسًغاء ٖلى قاَئ البدغ اإلاالر وه

أال٣هُضة التي هٓمها، هظ٦غ ؤبُاجا مجها:

أ ؤؾـــــــــــــــــــــــُٟذأ
َ
َٖأفـــــــــــــــــــــــي س ـــــ٣النٛـــــــــــــــــــــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؿــ

 

 

أ 
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦إه َٗ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال أ ـُ

َ
ــــي٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الوــ

ـــا ؤ ٢ـــــــــــــــــــــــــــــــىٍمأ صًـــــــــــــــــــــــــــــــاعُأ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ىا٢ـــــــــــــــــــــــــــــــاُمأبهــ

 

 مــــــــــــــــــــً الؼمــــــــــــــــــــاِنأ لــــــــــــــــــــضي ٢ــــــــــــــــــــضًٍمأ 

 دىا آلان فــــــــــــــــــــــــــــــــي ٢بــــــــــــــــــــــــــــــــىعٍأبَأْنــــــــــــــــــــــــــــــــوؤ 

 

 اع ٞــــــــــــــــــــاِنأَنــــــــــــــــــــ وال٩ــــــــــــــــــــل أ هىــــــــــــــــــــا٥َأ 

 زـــــــــــــــــــــــــــــــــاوٍأ هىـــــــــــــــــــــــــــــــــا٥َأ ولـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّأ و٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــْمأ 

 

ــــــــ 
 
 والــــــــغوح فــــــــي الجىـــــــــاِنأ رِبأفــــــــي الت

ــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــي الغمــــــــــــــــــِلأ وآلاَنأ 
َ
أ٢

َ
 ُٛــــــــــــــــــْذأض ح

 

 

أ 
ُ
ــــــــــــــــبــــــــــــــــىُعأ٢ َٖ ـــــاويى ٌُأً ًٞتــــــــــــــــهم  ــ ــ ــ ــ ــ  4ٗـ

  

                                                 

اعاثاهٓغ: الهغوي،  1 أ.32، هخاب ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ

2   ،ً ؛ جفؿحر ألاخالم الىبحرمً اإلاٗلىم ؤن ال٣ٟهاء اإلاؿلمىن ؤلٟىا في مجا٫ ألاخالم، هظ٦غ: ابً ؾحًر

 Goldziher, I. “The ، ٢اعنأاإلاىاماث؛ ابً ؤبي الضهُا، و اللاصعي في الخلبحرالخلبحر في الغئٍا ؤالضًىىعي، 

Apperance of the Prophet in Derams”, pp. 503-506; Lane. E. W. The Manners and 

Customs of the Modern Egyptians, p. 189; L. Kinberg, Ibn Abī Al-Dunyā ,Morality in 

the Guise of Dreams, A Critical Edition of Kitāb al-Manām, pp. 64-65.   

أ.429 -428: 1، الحليلت واإلاجاػاهٓغ: الىابلس ي،  3

أ.429: 1،واإلاجاػالحليلت اهٓغ: الىابلس ي،  4
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ّهخائج الضعاؾت:

ىا ؤٖاله بٌٗ الجىاهب التي جغجبِ ب٣ضؾُت مضًىت ٖؿ٣الن، والتي اؾخ٣ُىاها  - ِّ ل٣ض ب

ت التي خُٓذ  ؾباب صًيُت بها في الٟترة اإلاملى٦ُت زانت، ألأمً زال٫ الغواًاث اإلاخىٖى

سُت، ٖلما بإّن مهاصع الٟترة الٗشماهُت، ٧اهذ م٣لت بهظا الجاهب، ألّن  وؾُاؾُت وجاٍع

أو صمك٤(.ُت الكام باإلاٟهىم السام )ؾىعٍا ؤمٗٓم اإلاهاصع جغ٦ؼث في ٢ضؾ

ل٣ض ٢ضمىا لل٣اعت هماطط مسخلٟت مً الغواًاث مجها ما ًغظ٘ بلى ٞترة الىبي نلى هللا  -

خحن مجها في بٌٗ مهىٟاث الخضًض الغؾمُت، ٖلُه وؾلم، خُض هجض عواًت او ازي

ش، وباليؿبت لىا ٞىدً  والبٌٗ آلازغ وٗثر ٖلُه في ٦خب الخضًض اإلاخإزغة، ؤو ٦خب الخاٍع

 هخٗامل م٘ ماصة ٢ضًمت. 

ال ق٪ ؤّن ٖؿ٣الن خُٓذ بغواًاث مدلُت، ح٨ٗـ الٟترة التي ْهغث بها، وهظه  -

لت، بؿبب اهدغاٞها ًٖ اإلا٣بى٫، بل الغواًاث، جخٗاعى واإلاهُلخاث الاؾالمُت اإلا٣بىأ

خٟي هظه ًم٨ً ؤن جشحر ًٚب عظا٫ الضًً. مً هاخُت ؤزغي ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن جس

هغث مغة ازغي، و٢ض جيالغواًاث، ل٨ً ًبضو لىا ؤ به بٌٗ نها ماصة ٢ضًمت ٢ض خٟٓذ ْو

ي، وقهاب الضًً اإلا٣ضس اإلاالٟحن ب ي لى هظه الغواًاث مشل الخىبلي الٗلُمي، والاؾَُى

أ٦ما بِىا اٖاله.

مغ ٣ًٟض الُاب٘ الى٣لي للمالٟاث، وهظا ألاأهالخٔ في مهاصع الٟترجحن اإلاملى٦ُت والٗشماهُت  -

اث.ؾخ٣اللُت اإلاال٠ في ؾبُل ابضاء عؤا أًه في ظاهب مً مىيٖى

هه ابخضاًء مً الٟترة الهلُبُت وختى الٟترة اإلاملى٦ُت، ٧اهذ ٞغنت طهبُت لتروٍج ؤ ال قّ٪أ - 

ال٨شحر مً الغواًاث في ًٞل ٖؿ٣الن، وطل٪ للغباٍ والجهاص ٞحها بُٛت بظالء الهلُبيي 

أٖجها، وعبما اإلاداٞٓت ٖلحها لخ٩ىن سًٛغا مً الشٛىع ؤلاؾالمُت. 

أ

ّ  
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ّ:اإلاصاصع باللغبيت

أ، ال٣اهغة، ص.ؽ.اإلاىاماث ٖبض هللا بً مدمض بً ؤبي الضهُا،. ابً ؤبي الضهُا، 1

اى، مصىف ابً ؤبي قيبت. ابً ؤبي قِبت، ٖبض هللا بً مدمض، 2 أهـ.1409، الٍغ

ش . ابً ألازحر، ؤخمض بً ٖلي بً ألازحر،3 أ .1966، بحروث، اليامل في الخاٍع

الؼاهغة في ملىن مصغ الىجىم . ابً حٛغي بغصي، ظما٫ الضًً ًىؾ٠ بً حٛغي بغصي، 4

أ، ال٣اهغة، ص.ؽ.واللاهغة

، 27، مجلض مجمىق فخاوي ابً جيميتخمض بً ٖبض الخلُم ابً جُمُت، . ابً جُمُت، ؤ5

أ.1980ال٣اهغة، 

أ. 1960، اإلاضًىت اإلاىىعة ، هخاب اإلاىطىكاث. ابً الجىػي، ٖبض الغخمً بً الجىػي، 6

ت صّع الىٓا .7 ت يهىصا ابً خبِب، مدمض بً خبِب، مسَُى م في مداؾً الكام، مجمٖى

Princeton Els 1862أ

أ.1986، بحروث، لؿان اإلاحزان. ابً حجغ الٗؿ٣الوي، ؤخمض بً ٖلي بً حجغ الٗؿ٣الوي، 8

، بحروث، تهظًب التهظًب. ابً حجغ الٗؿ٣الوي، ؤخمض بً ٖلي بً حجغ الٗؿ٣الوي، 9

أ.1984

أمهغ، ص.ؽ.، اإلاؿىض ابً خىبل، ؤخمض بً خىبل الكِباوي، .10

، بحروث، فظائل الكام. ابً عظب الخىبلي، ٖبض الغخمً بً ؤخمض ابً عظب الخىبلي، 11

)مجمٕى مالٟاث ُٞه ال٨خاب جدذ ٖىىان ًٞاثل الكام، خ٣٣ه ٖاص٫ بً  2001

أؾٗض(.

12 ،ً ً، مدمض بً ؾحًر أ، ؾىعٍا، ص.ؽ.جفؿحر ألاخالم الىبحر. ابً ؾحًر
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سيت الؿياؾيت ألابلاص ّألاعض اإلالضؾت فظائل ؤصب في اولىؿذ هما والخإٍع

في هظه الضعاؾت ؾٝى ه٠٣ ٖلى هىاح ؾُاؾُت اعجبُذ بٓهىع ؤصب ًٞاثل الكام، مً 

اث الٟترجحن اإلاملى٦ُت والٗشماهُت. والؿاا٫ الظي ًُغح في  زال٫ ٞدو مالٟاث ومسَُى

هظا اإلاجا٫، ٠ُ٦ او٨ٗؿذ الٟترجان اإلاملى٦ُت والٗشماهُت في هظه اإلاالٟاث ؾُاؾُا؟ 

ومؿاثل ؤزغي في هظا اإلاجا٫، ؾىبُجها مً زال٫ هظه الضعاؾت، اؾدىاصا ٖلى اإلاهاصع 

سُت والترازُت ال٣ضًمت التي ح٨ٗـ الٟترجحن  اث، باإلا٣اعهت م٘ اإلاهاصع الخاٍع واإلاسَُى

أن اٖاله.اإلاظ٧ىعجح

٢ض  ،اإلا٣ضؾت )الكام( عىألاأبٌٗ مالٟاث ًٞاثل ؤصب ًٞاثل  مً اإلاٗغوٝ ؤّنأ .1

اخخىث ٖلى بٌٗ الجىاهب الؿُاؾُت، مجها ما ًغجبِ بُبُٗت الخ٨م في الٟترة ؤلاؾالمُت 

ألاولى وختى الٟترة الٗشماهُت، ومجها ما ًغجبِ باألما٦ً اإلا٣ضؾت الهامت في هظه الغ٢ٗت 

ن الظي ًدخىي ٖلى ٖضص ٦بحر مً ألاما٦ً و٦ما ؤقغها مً ٢بل، ٞةّن اإلا٩االجٛغاُٞت. 

أن ًدٓى بإهمُت صًيُت، ؾُاؾُت وا٢خهاصًت مُٗىت. اإلا٣ضؾت، ال بض ؤ

ت ٦ما ط٦غها في الٟهل ألاو٫ لىظضها ؤّن الكام، هسو بالظ٦غ لى عظٗىا للٟترة ألاأ مٍى

 ُٓذ بإهمُت زانت لضيٞلؿُحن وؾىعٍا، )وبك٩ل مدضص بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤(، ٢ض خ

اًتألاأ حن باإلا٣اعهت م٘ ؤما٦ً م٣ضؾت ؤزغي في ؤلاؾالم والتي لم جدٔ باهخمام ؤو ختى ٖع أ مٍى

. ت بك٩ل ملخّى م مً ؤّن هظه الٟترة، لِؿذ في مجا٫ صعاؾدىا، بال  1السالٞت ألامىٍّ بالٚغ

ىا هجض لها ؤهمُت في بدشىا، عبما جخجؿض في خ٣ُ٣ت مُٗىت، ؤّنأ
ّ
اث ؾُاؾُت صازلُت  ؤه هٖؼ
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Yafeh, H., “The Sanctity of Jerusalem in Islam”, p. 211-225. ن الباخض وال ق٪ لضًىا ؤ

ت الباخض ظىلضحؿحهغ، عاظ٘:  خاًً ٧ان ممً صخٌ هٍٓغ  Goitien, S. D., “The Historicalظٍى

Background of the Erection of the Dome of the Rock in Jerusalem”, pp. 104-108  ٘عاظ

-The Sanctity of Jerusalem and Palestin in Early Islam”, p. 135“ؤًًا صعاؾت ؤزغي للباخض:

أ ;148
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ؤخاصًض، جخجلى ٞجإة  (، التي جٓهغ بازخُاع ونُاٚت وخٟٔ عواًاث1993ؾىعٍت )ؾضان، 

ٔ هظه ِٟ ألاخاصًض؟ والتي  في الٟترة الٗشماهُت، والؿاا٫ الظي ًُغح في هظا الباب، مً َخ

ه٨ٟغ ؤهه مً اإلاٟغوى ؤن جؼو٫ في ٞترة ٢ضًمت وؿبُا، هسو بالظ٦غ الٟترة الاؾالمُت 

ذ في صعاؾاث الباخض ٢ؿُغ )ا
ّ
ت 1996، 1969ل٣ضًمت، التي ججل (، ٞهل هىا٥ اؾخمغاٍع

اث التي جٓهغ في ٞترة مخإزّغة؟ أ 1لهظه الجٖز

ؿدكهضون  ًغي بٌٗ الباخشحن  حن بالكام، ٧ان لضواٞ٘ ؾُاؾُت، َو ؤّن اهخمام ألامٍى

ش، ل٨ً باإلا٣ابل ال ًم٨ً ؤن وٟٛ ل الٗامل الضًني في بغواًاث وعصث في ٦خب الًٟاثل والخاٍع

ت م٩اهت الكام )بِذ اإلا٣ضؽ  هظا اإلاًماع. مً الهٗب ٖلُىا في بٌٗ ألاخُان مٗٞغ

ت بال ؤهه مً اإلاٗلىم ؤنها خُٓذ باإلا٩اهت الشالشت بٗض مضًىتي الدجاػ  زانت( بٗض الٟترة ألامٍى

أ 2اإلا٣ضؾخحن.

اإلاملى٦ُت والٗشماهُت،  ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤّن مالٟي ًٞاثل الكام بمٟهىمحها، في الٟترجحن

٢ض ؤقاعوا في مالٟاتهم بلى مضي اهخمام زلٟاء بني ؤمُت في ٧ل مً بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤، 

أوهظا عبما ًا٦ض لىا اهخمام اإلاالٟحن بًٟاثل الكام في ٞترة مخإزغة.

                                                 

حن في ٞلؿُحن  1 ه٣ُت ؤزغي يمً ألابٗاص الؿُاؾُت، ٞمً اإلاهاصع الٗغبُت التي ؤقاعث بلى صوع ألامٍى

هخاب ؛ ابً ال٣ُٟه، 25، ٢1ؿم  4، ؤوؿاب ألاقغافوبِذ اإلا٣ضّؽ هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: البالطعي، 

اع الغواًاث التي جخٗل٤ بالصسغة مشل ؤنها 115، البلضان . باليؿبت آلعاء الباخشحن اهٓغ: ال وٟٛل في هظا ؤلَا

مغ٦ؼ الٗالم )هىا٥ عواًاث جخٗل٤ بال٨ٗبت(، وؤنها ظؼء مً الجىت، و٧ل ماء ٖظب في ال٩ىن ًسغط مً جدتها، 

؛ ابً الجىػي في 110؛ 104، ٣ٞغة فظائل ابً اإلاغجىوعصث هظه ألامىع في مالٟاث ًٞاثل الكام، اهٓغ: 

ي 59 -56للخىبلي، ؤخاصًض مسخلٟت،  فظائل بيذ اإلالضؽ؛ 141؛ 136، فظائل اللضؽ . الؿَُى

أ.          107: 1، بجداف الازصااإلاجهاجي، 

ضصها في ؤظؼاء مسخلٟت   2 هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ؤخاصًض ؤبضا٫ الكام؛ و٦ظل٪ عواًاث ٢بىع ألاهبُاء ٖو

 .Elad, A., Medieval Jerusalem and Islamic Worship, p ث الهجغة بلى الكام.في الكام؛ وعواًا

151; Peter, F. E., Jerusalem the Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, 

Pilgrims, pp. 176-200.  وكحر في هظه الى٣ُت الغواًاث الغاثجت في ٦خب ًٞاثل الكام: يض الٗباؾُحن

ت  ت 12، وع٢ت الخبر الخاموؤهل الٗغا١ و٦ظل٪ مهغ. اهٓغ: مسَُى فظائل وظه؛ مال٠ مجهى٫ مسَُى

ت  104مضنها، وع٢ت  الكام وفظائل أْهغ.  9، وع٢ت صع الىـاموظه؛مسَُى
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ت: )٦ِخاب في ًٞاثل بِذ   لخىيُذ هظا الجاهب ه٣خبـ ما وعص ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في مسَُى

ُه حن ٖلى  اإلا٣ضؽ ٞو ٦خاب في ًٞاثل الكام( إلاال٠ مجهى٫، عواًت حكحر بلى ًٞل ألامٍى

أالٗباؾُحن في بالص الكام، ٢ا٫:

ض بِذ اإلا٣ضؽ صزل مسجض صمك٤ ومٗه ؤبى ٖبُض هللا ألاقٗغّي   "إلاا ٢ضم اإلاهضي الكام ًٍغ

ت بشالر ٢ا٫ وما هي ًا ؤمحر اإلاام ُّ ىحن ٢ا٫: بهظه ٧اجبه، ٣ٞا٫ له ًا ؤبا ٖبض هللا ؾب٣خىا بىى ؤم

البِذ ٌٗني مسجض صمك٤ ال ؤٖلم ٖلى ْاهغ ألاعى مشله، وؾل اإلاىالي ٞةّن لهم مىالي لِـ 

ؼ ال ٩ًىن وهللا ُٞىا مشله ؤبضا، زم ؤحى بِذ اإلا٣ضؽ ٞضزل  لىا مشلهم، ولٗمغ بً ٖبض الٍٗؼ

أ 1الصسغة و٢ا٫ ًا ؤبا ٖبض هللا وهظه عابٗت".

ة، ؤي قي الٟتراث الٟاَمُت وألاًىبُت واإلاملى٦ُت ٧اهذ مً اإلاهم ؤن وكحر ؤهه بٗض هظه الٟترأ

خباع مضًىتي بِذ اإلا٣ضؽ  ت مسخلٟت، وبطا ؤزظها بٗحن الٖا بالص الكام في بَاع ج٣ؿُماث بصاٍع

مً ظهت ومضًىت صمك٤ مً ظهت ؤزغي، ٞةنهما ٧اهخا في الٟترة الٟاَمُت جدذ بمغتهم 

أبُحن ظٗلىا الكام ممال٪ ووالًاث. وؾُاصتهم، ؤما في الٟترة ألاًىبُت، ٞةّن ألاًىأ

بِىما في الٟترة اإلاملى٦ُت، ٣ٞض ٧اهذ ال٣اهغة ٖانمتهم خُض ُٖىىا هىابا، ؤي ظٗلىا 

الخ٣ؿُم ؤلاصاعي هُاباث مسخلٟت مشل هُابت صمك٤ وهي ؤٖالها قإًها، ٖضا مضًىت خماة التي 

م(. ؤما في 1341ام )ْلذ ممل٨ت ؤًىبُت في ٞترة اإلامالُ٪، ل٨ّجها بٗض طل٪ ناعث هُابت ٖ

لؿُحن بما ٞحها بِذ اإلا٣ضؽ ٧اهذ جدذ خ٨م صمك٤  الٟترة الٗشماهُت، ٞةّن ال٣اهغة ٞو

أ  ٦2مغ٦ؼ الخ٨م الشاهىي بٗض بؾخاهبى٫.

                                                 

ت ؤ ٖاله،  1 ً 121وع٢ت  اهٓغ: مال٠ مجهى٫، اإلاسَُى ْهغ؛ لخىيُذ هظه الى٣ُت وكحر بلى مشالحن آزٍغ

ت، بىاء ٢بت الؿلؿلت في بِذ اإلا٣ضؽ بىاؾُت ٖبض اإلال٪ بً مغوان، وع٢ت وظه؛ وعص ؤًًا  61مً اإلاسَُى

ت في بِذ اإلا٣ضؽ ًسُب ٖلى اإلاىبر ًسُب بط ٢ام بلُه عظل  خضًض" خضزني ؤبى ٢خُلت، ٢ا٫ قهضث مٗاٍو

خٟخذ به ؤن ٢ا٫ بِىما ؤها ٖىض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم بط ٢ا٫ بن هللا ٞاجذ ٞؿإله ٩ٞان ؤو٫ ما اؾ

فخىح ْهغ؛ ألاػصي،  98ل٨م ومم٨ً ل٨م ٣ٞا٫ زغ لي ٣ٞا٫ ٖل٨ُم بالكام ٞةنها زحرة هللا مً بالصه" وع٢ت 

أ.  246، الكام

؛ خى٫ الجهاػ ؤلاصاعي في ال٣غون الىؾُى؛ 172: 12؛ 172، 91: 4، صبذ ألاكص ىاهٓغ: ال٣ل٣كىضي،    2

ش ؾىعٍاُٞلُب ختي،  أ.26، جاٍع
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-هاخُت ؤزغي يمً ألابٗاص الؿُاؾُت، جغجبِ بمداعبت الهلُبُحن ٦ٗامل ظٛغافي  . 2 

ل٨ً  1واؾترظإ الكام بىاؾُت اإلاؿلمحن ٦ٗامل هام في ؾُاؾتهم، (geopolitical)ؾُاس ي 

الؿاا٫ الظي ًُغح في هظا اإلاجا٫، إلااطا َخّهً هظه البالص الظًً ٞخدىها مً ظضًض؟ 

م( ب٢امت وبىاء ؤما٦ً م٣ضؾت، 1277)ه٣هض اإلامالُ٪(، وما الظي صٞ٘ الٓاهغ بُبرؽ )ث

ل اؾخٛل هظا الجاهب ٦م٩ان للضٞإ، ؤو مشل اإلاؿاظض، وم٣اماث ألاهبُاء في ٞلؿُحن؟ وه

للى٣ل واإلاىانالث؟. هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤهه بنى ٢بت ٞى١ م٣ام الىبي مىس ى ٖلُه 

ا ٖلى  ًُّ ا عؾم
ً
ن، وهظا الجاهب ًًٟي اٖتراٞ حَّ َٗ دا، اٖخماصا ٖلى ُخلم ُم الؿالم، بال٣غب مً ؤٍع

لبالص ٢ض صّمغوا الخهىن ٖلى اإلا٣ام. مً الجضًغ بالظ٦غ ؤّن اإلاؿلمحن الٟاجدحن لهظه ا

ت واؾٗت يض بماعاث 1265الكىاَئ، ٟٞي مُل٘ ٖام ) م( ٢ام بُبرؽ بٗملُاث ٖؿ٨ٍغ

، ابخٛاء ؤال ٩ًىن  ت، زم مضًىت ؤعؾٝى الؿاخل الهلُبُت، ٞاؾخىلى ٖلى مضًىت ٢ِؿاٍع

لالٞغهج ٞغنت بم٩اهُت الغظٕى بلحها، ؤو الؿُُغة مً زال٫ البدغ ٖلى ٧ل اإلاىا٤َ التي 

ترظٗها اإلاؿلمىن، زانت ؤّن ؤلاٞغهج، ٧اهذ لهم ؾُُغة وؿبُت في البدغ اإلاخىؾِ. ومً اؾ

ت وؤهُا٦ُت  اإلاٗلىم ؤّن الهلُبُحن، ٢ض اؾخىلىا ٖلى ؾغوط وخُٟا وؤعؾٝى و٢ِؿاٍع

بشا ٧اهذ اإلاداوالث في ٞترة 1101والالط٢ُت ونُضا ٖام ) حرها مً مضن الؿاخل، ٖو م( ٚو

م( بلى هظه الىاخُت ب٣ىله: "إلاا 1234ؤقاع ابً ألازحر )ث  الٟاَمُحن الؾترظاٖها، و٢ض

اقخٛا٫ ٖؿا٦غ  اؾخُا٫ الٟغهج زظلهم هللا حٗالى بما مل٩ىه، مً بالص الاؾالم، واج٤ٟ لهم،

 2ؤلاؾالم وملى٦ه، ب٣خا٫ بًٗهم بًٗا، ٞخٟغ٢ذ خُيئظ باإلاؿلمحن آلاعاء وازخلٟذ ألاهىاء".

                                                 

اهٟغاص نالح الضًً ألاًىبي بالؿلُت في مهغ ٌٗخبر م٣ضمت إلاغخلت ٢اصمت خاؾمت مً مغاخل الهغإ   1

ؼة وفي ٖام  ؿ٣الن ٚو اٞا ٖو ، واججه هدى بِذ م1187يض الهلُبُحن، ومً اإلاٗغوٝ ؤهه اؾترظ٘ ٩ٖا ٍو

ل. اهٓغ: ابً ألاض صزاإلا٣ضؽ خُ شزحر، لها بٗض خهاع ٍَى ؛ ألانٟهاوي، 182 -179: 9، اليامل في الخاٍع

أ.317 -314، الفخذ اللس ي في الفخذ اللضس ي

شزحر، اهٓغ: ابً ألا  2 ؛ خى٫ ؾُُغة الهلُبُحن ٖلى البدغ اهٓغ: ابً ال٣الوس ي، 221: 8، اليامل في الخاٍع

ش صمكم شر، زح؛ ابً ألا140 -138، طًل جاٍع . وخى٫ ؾُُغة بحربـ ٖلى مضن 204: 8، اليامل في الخاٍع

ؼي،  ؛ ابً حٛغي بغصي، 548 -545؛ 543 -526: 1، الؿلىن إلالغفت صٌو اإلالىنالؿاخل اهٓغ: اإلا٣ٍغ

بضائم الؼهىع في وكائم ؛ ابً بًاؽ، 251: 13، البضاًت والنهاًتابً ٦شحر ،  149؛ 142: 7، الىجىم الؼاهغة
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ُت ف ّغب ل٣ض اؾخٛل ؾالَحن اإلامالُ٪ الهٞى
َ
ي جضُٖم ؾلُانهم، ٞالٓاهغ بُبرؽ ٢ض ٢

ل واإلاجاطًب مىظ بضاًت خ٨مه، و٦ظل٪ الٗلماء وال٣ًاة وال٣ٟهاء في  اإلاكٗىطًً والضعاَو

أؾبُل جإ٦ُض البٗض الضًني لضولخه. 

اعة وؤما٦ً م٣ضؾت ؤزغي في الٟترة اإلاملى٦ُت، عبما ًىبش٤  ال قّ٪ ؤّن جىػَ٘ ؤما٦ً الدج والٍؼ

سُت لى هظا  ًٖ ٖىامل جاٍع وؾُاؾُت وصًيُت، باإلياٞت بلى الٗىامل الا٢خهاصًت، ٖو

أ 1جدّضصث الؿُاؾُت اإلاملى٦ُت في بٗضًً، البٗض الضًني، والبٗض الؿُاس ي.

                                                                                                                       

. وكحر ؤن اإلامالُ٪ بٗض ظالء الهلُبُحن ًٖ بالص الكام ٢امىا بخدهحن بالص الكام 103: 2، الضهىّع

، اهٓغ: ابً قا٦غ ال٨خبي،  اللٌى اإلاؿخـغف في ؾفغ ، جغظمت بُبرؽ. اهٓغ: فىاث الىفياثواوكإوا ال٣إل

طض الجهاص الاؾالمي ؛ ٖاقىع، 110 -104)عخلت ٢اًدباي الى بالص الكام،  ؤوأ مىالها اإلالً الاقغف

ش ؛ الؿُض، 192، ماهيت الحغوب الصليبيت؛٢اؾم ٖبضه ٢اؾم، 152، الصليبيحن في اللصغ اإلاملىوي جاٍع

اء 90-84، كصغ ؾالػحن اإلاماليمً؛٢اؾم ٖبضه ٢اؾم، 50 -32، كغب الكام في اللصغ اإلاملىوي . ٞو

أ.      280-239، صمكم واإلاملىت الالجيييت في اللضؽظىوي، 

ؼي، اهٓغ خى٫ مؿإلت البىاء  1 ؛ ابً ٖبض الٓاهغ، 582 -581: 1، الؿلىن إلالغفت صٌو اإلالىن، اإلا٣ٍغ

غي، 89، الغوض الؼاهغ في ؾحرة اإلالً الـاهغ كلض ؛ الُٗني، 94 – 93: 3؛ 30: 1، جهاًت ألاعب؛ الىٍى

ش ؤهل الؼمان م 1261سغة ٧ان ٖام ؛ ججضع ؤلاقاعة ؤن جغمُم ٢بت الص6: 2؛ 47 – 46: 2، الجمان في جاٍع

ٖلى ؤًضي نىإ مً صمك٤، ٦ما ؤٖاص ؤو٢اٝ مسجض السلُل ٖلُه الؿالم، اهٓغ، ابً ٖبض الٓاهغ، 

.٢اعن مدمض 123، الضعة الؼهيت في ؤزباع الضولت الترهيتبُ٪ الضواصاعي، ؛ ابً ؤ90 – 89، الغوض الؼاهغ

لى٫ ؾالم،  . في مُضان الخٗمحر في بالص الكام اإلاملى٦ُت هجض 217 –193: 1،ألاصب في اللصغ اإلاملىويٚػ

اإلاؿاظض واإلاضاعؽ ٦ما ؤقغها مشل اإلاسجض ال٨بحر في ٚؼة، واوكإوا باًماعؾخاهاث، ٖلى ؤن اهخمام اإلامالُ٪ 

بضائم بالخٗمحر في بالص الكام ٧ان ًىاػي اهخمامهم بخٗمحر مهغ ٦ظل٪، و٢ض ؤقاع بلى طل٪ ابً بًاؽ في 

؛ ل٨ً صمك٤ خهلذ ٖلى الىهِب ألا٦بر مً الٗماعة، ولٗل 75، الغخلتابً ظبحر في ؛ وأ148: 2، الؼهىّع

الجام٘ ألامىي هى اإلاشا٫، خُض ٖني الٓاهغ بُبرؽ بةنالح الخاثِ ال٣بلي لهظا الجام٘، اهٓغ مجلت 

ت ػ٠ٍ ؛ وال وٟٛل ؤًًا ٖىاًت بُبرؽ بالجام٘ ألاػهغ بال٣اهغة. ٌكحر الباخض ظىأ1960، 10، الحىلياث ألازٍغ

محري ؤن الٓاهغ بُبرؽ بٗض اهخهاعه ٖلى ؤلاٞغهج ٢ام بترمُماث وبنالخاث للم٣اماث في بالص الكام ومهغ 

اع٥ في السلُل و٢بر ًىؾ٠ في هابلـ ومىس ى  والدجاػ ومً يمً هظه الترمُماث اإلاسجض ٞى١ مٛاعة البٍُغ

دا وبنى مكهض ٞى١ م٣ام ؤبي ٖبُضة الجغاح في بِذ اإلا٣ضؽ ومكهض  ً الٗابضًً في صمك٤ و٦ظل٪ في ؤٍع ٍػ

 Meri. J., The Cult of Saints among Muslims and jews in Medievalالىبي هىح في ال٨غ٥. اهٓغ: 

Syria, pp.258-259.        أ
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وال وٟٛل ؤّن اهخمام اإلامالُ٪ باألما٦ً اإلا٣ضؾت اؾتهضٝ ؤًًا الخٟاّ ٖلى َغ١  

أاإلاىانالث ٦جاهب اؾتراجُجي وا٢خهاصي في ؾُاؾتهم.

 ه٣ُت ؤزغي جغجبِ باألبٗاص الؿُاؾُت في ؤصب ًٞاثل الكام، البدض الٗلمي الظي وكغه .3

ت ٖام )1981الباخض ًىؾ٠ ؾضان بالٟغوؿُت ٖام ) ( خى٫ 1993( وم٣اله باالهجلحًز

اإلاىاٞؿت بحن مغ٦ؼي بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤ في ال٣غون الىؾُى والٟترة الٗشماهُت، ٦ٗامل 

ًٞاثل الكام. ألّن اإلاىاٞؿت الهامت التي جٓهغ مً زال٫  ًدمل ؤهمُت ٦بحرة في ْهىع ؤصب

ت ؤو اججاه للىنى٫ بلى اإلااصة ال٣ضًمت.  أالىهىم اإلاسخلٟت، حٗخبر هٖؼ

 ،ً ٌّخى٫ اإلاىاٞؿت بحن بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤ ال بّض مً ؤلاقاعة بلى ؤمٍغ : باليؿبت إلاغ٦ؼ ألاو

، ال ًم٨ً الٟهل بهىعة هام وم٣ضؽ مشل بِذ اإلا٣ضؽ وألاما٦ً اإلا٣ضؾت اإلاجاوعة لها

ٖملُت بحن مىاٞؿت ٖامت، ومىاٞؿت مى٣ُُت جغجبِ بم٩ان م٣ضؽ م٘ مى٣ُت مجاوعة 

لِـ الهضٝ مً ط٦غ هظه اإلاىاٞؿت، للخ٣لُل مً ألاهمُت التي خُٓذ بها  :الثاويوؿبُا. 

مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ في ال٣ُٗضة وال٨ٟغ الاؾالمي. ل٨ً مً هاخُت ؤزغي، ٞةهه ال ًىظض ظاهب 

تر٥ بحن اإلاضًيخحن في ال٣غون الىؾُى والٟترة الٗشماهُت، ٞبِذ اإلا٣ضؽ لها ؤهمُتها مك

ت ٖضص الؿ٩ان ٞحها. 
ّ
ت، هاهُ٪ ٢ل م ٖضم جمحزها بالىاخُت ؤلاصاٍع سُت، ٚع الضًيُت والخاٍع

هب وباإلاىاػهت م٘ صمك٤ ٞال ًم٨ً ؤن وٟٛل ألاهمُت التي خُٓذ بها مضًىت صمك٤، مً الجا

غافيوؤلا الؿُاس ي وؤلاصاعيأ ى٦ُت الٗشماهُت. في الٟترجحن اإلامل ٢1خهاصي والٗلمي والضًمٚى

أزحرة ًم٨ً ؾغص ما ًلي: خى٫ اإلاىاٞؿت ألاأ

أ.كليه الؿالم اإلاىافؿت بحن بيذ اإلالضؽ وصمكم خٌى ملام الىبي مىس ى :والؤ

ً، ٞمً اإلاٗغوٝ ؤّن اإلا٣ام ال٩اثً  الأ  وٗٝغ بالًبِ ؾبب هظه اإلاىاٞؿت بحن اإلاغ٦ٍؼ

دا خٓي بإهمُت بضًءا مً الٟترة اإلاملى٦ُت، و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت للم٣ام  بال٣غب مً ؤٍع

                                                 

؛ ؤخمض ألاًبل، 286 – 241، الجؼء ألاو٫، اإلاضاعؽ في ؾىعٍا، ألاكالق الخؼحرةاهٓغ: ابً قضاص،   1

 Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à ألاو٫ والشاوي؛، الجؼء صمكم الكام

Damas”,p. 60-70; “A Legal Opinion of a Muslim Jurist Regarding the Sanctity of 

Jerusalem”, p. 232.  أ.  47 -34: 2،ألاوـ الجليلباإلا٣ابل هجض ؤًًا مضاعؽ في بِذ اإلا٣ضؽ، وعصث في
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ظىىب صمك٤ وؿبُا. ٨ٞما هى مٗلىم هىا٥ م٣امان مكهىعان للىبي مىس ى ٖلُه الؿالم في 

ي ؤما٦ً مسخلٟت، ؤولهما: ٢غب مسجض ال٣ضم، ؤو ألا٢ضام، صمك٤، بياٞت بلى م٣اماث ف

حره مً اإلاالٟحن، وزاهحهما1521خؿب عواًت الىُٗمي )ث : في ال٨شِب م( في )بعقاص الضاعؽ( ٚو

٤ عواًاث ب دٟت 1546ؾالمُت مسخلٟت، ط٦غها ابً َىلىن )ثالاخمغ، ٞو
ُ
ت ) ج م( في مسَُى

عة ؤهه خؿب الغواًاث اإلاسخلٟت ٞان الىبي الخبِب ُٞما وعص في ال٨شِب(. ل٨ً ججضع ؤلاقا

مىس ى ٢ض ُصًٞ في اإلا٩اهحن، وهظا الجاهب لِـ وا٢ُٗا، لظا ٞةّن اإلا٣ام ٌٗخبر مغ٦ؼ اإلاىاٞؿت 

ِبلذ لضي بٌٗ 
ُ
السُٟت بحن اإلاضًيخحن. وفي ؤلاؾالم وٗثر ٖلى عواًاث وجٟؿحراث ٢ضًمت ٢

لخىيُذ هظه الى٣ُت باليؿبت  1ٗغوٝ.اإلاالٟحن والٗلماء اإلاؿلمحن، مٟاصها بإّن م٣امه ٚحر م

ً هظ٦غ اإلاشالحن الخالُحن مً ؤصب ًٞاثل الكام، ألاو٫: وعص لضي  للمىاٞؿت بحن اإلاغ٦ٍؼ

شِب(، 1546قمـ الضًً ابً َىلىن )ث
َ
ْدٟت الَخبِب ُٞما وعص في ال٨

ُ
خه )ج م( في مسَُى

                                                 

 ,”Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damasىؾ٠ ؾضاناهٓغ م٣الت الباخض ً  1

pp. 60-99.  ت ش اللضؽ والخليلخى٫ الغواًاث اإلاسخلٟت، وعص في مسَُى ٖلى لؿان مال٠  هخاب جاٍع

مجهى٫ ًغظ٘ للٟترة الٗشماهُت "هظا اإلا٩ان الظي به مىس ى ٖلُه الهالة والؿالم ٚحر ٢ُعي، ٣ٞض ه٣ل 

ت لض الٗلماء في ٢بر  مىس ى ٖلُه الؿالم ؾبٗت ا٢ىا٫، ٢بل بهه بمضًً و٢ُل بدُه بني اؾغاثُل و٢ُل ب٣ٍغ

دا مً مٗاملت ال٣ضؽ  و٢ُل بضمك٤ و٢ُل ببهغي مً ؤعى الكام و٢ُل بالبل٣اء و٢ُل بإعى ؤٍع

ت وع٢ت  ٠"، اهٓغ اإلاسَُى اعاثوظه؛ مً اإلاهم ؤن هظ٦غ 35الكٍغ ألبي  هخاب ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ

م( خُض ًظ٦غ "مكهض ألا٢ضام ٢بلي صمك٤ به آزاع ؤ٢ضام في الصسغ ٣ًا٫ بنها 1215الهغوي )ث الخؿً 

٣ا٫ بن ال٣بر الظي به ٢بر مىس ى بً ٖمغان ولِـ بصخُذ والصخُذ ؤن  ؤ٢ضام ألاهبُاء ٖلحهم الؿالم، ٍو

دا بها ٢بر ط٦غوا ؤهه إلاىس ى بً ٖمغان٢13بره ال ٌٗٝغ وهللا ؤٖلم؛  ؛ ٢اعن ؤًًا: 18" ؛ وفي مىي٘ آزغ "ؤٍع

ضط( " ت ٧امبًر ٣ا٫ بجهت  هخاب في فظائل بيذ اإلالضؽمال٠ مجهى٫ )مسَُى "و٢بر مىس ى بضمك٤، ٍو

لُه ألازغ" وع٢ت  ْهغ؛ ابً جُمُت ٌك٪ بمهضا٢ُت بٌٗ اإلا٣اماث، 127بِذ اإلا٣ضؽ ٖىض ال٨شِب ألاخمغ ٖو

اعة بيذ اإلالضؽاهٓغ:  ٣ٞض وعص: "وماث مىس ى ولم ٌٗٝغ ؤخض  ألاوـ الجليل؛ ؤما في 10 - 9، كاكضة في ٍػ

ش اإلاضاعؽاهٓغ: الىُٗمي، الضاعؽ في 101: 1مً بني بؾغاثُل ؤًً ٢بره وال ؤًً جىظه" ، خُض ًظ٦غ بىاء  جاٍع

 Busse, H., “Der Islam und die ؛ َبٗت صمك٤، ٢اعن: م٣الت بىس ي: 145: 2ظضًضا في مسجض ال٣ضم، 

biblischen Kultstätten”, pp.137-140. ًًا م٣الخه اهٓغ ؤ“The Sanctity of Jerusalem in 

Islam”, pp. 441- 468.   أ
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ت الضمك٣ ٤ الجٖز ٠ ٦خاًبا بُٛت الضٞإ ًٖ م٣ام الىبي مىس ى ٞو
ّ
ُت )ال٨شِب ألاخمغ الظي ؤل

أولِـ مسجض ال٣ضم(:

لت وهما مدلخان ٧اهخا ب٣غب مسجض   ٍى "عوي ؤّن ٢بره نلى هللا ٖلُه وؾلم بحن ٖاًلت ٖو

٣ا٫ بهه عجي في الىىم ٢بره، اهختى"، وفي مىي٘ آزغ مً ال٨خاب ًظ٦غ اإلاال٠ عواًت  ال٣ضم ٍو

م: أالاخمغ، وهى  "مغعث ٖلى مىس ى لُلت ؤؾغي بي، ٖىض ال٨شِب ًٖ الغؾى٫ ال٨ٍغ

٤ بجىب ال٨شِب الاخمغ". أ ٢1اثم ًهلي في ٢بره"، وفي عواًت: "بلى ظاهب ٍَغ

ت في الغخلت  ُّ ْدِؿ
َ
ْمَغة اإلا

َ
ت )الس ؤما اإلاشا٫ الشاوي في هظا الباب، هىعص مًمىهه مً مسَُى

ض٣ًي )ث اعجه ٞلؿُحن في الٟترة 1749ال٣ضؾُت( للب٨غي الّهِ م(، خُض وعص ٞحها لضي ٍػ

ؿخٛل الٟغنت  -بِذ اإلا٣ضؽ -وزانت الٗشماهُت دا، َو عؤًه باليؿبت للم٣ام بال٣غب مً ؤٍع

اعجه اإلا٣ام، ووظىص السُاالث في ال٣بت  وظإ للغؤؽللخضًض ًٖ ؤ التي ٢ض ػالذ لضي ٍػ

                                                 

ت لُضن(، وع٢ت  جدفت الحبيب فيما وعص في الىثيباهٓغ: ابً َىلىن، مسُىَت   1 ْهغ، 1)مسَُى

وظه. ججضع ؤلاقاعة ؤن ابً َىلىن ًظ٦غ في صمك٤ م٣امحن للىبي مىس ى ٖلُه الؿالم خؿب الغواًاث 3

وظه، زم ًدضص اإلا٣ام بجاهب ال٨شِب ألاخمغ ألهه خؿب الغواًت 2ْهغ ،  1مسجض ال٣ضم، وع٢ت  ؤلاؾالمُت،

ؤلاؾالمُت، ٞةن الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم عؤي ؤزىاء بؾغاثه مىس ى ٖلُه الؿالم بجاهب ؤو جدذ ال٨شِب 

دا، 5ألاخمغ، وع٢ت  م ؤن عواًت ؤلاؾغاء حٗؼػ وظىص اإلا٣ام بال٣غب مً ؤٍع والغواًت التي جظ٦غ ؤن ْهغ. بالٚغ

م٣امه في الكام باإلاٟهىم الٗام ج٩ىن لهالر اإلاغ٦ؼ الضمك٣ي؛ ل٨ً باإلا٣ابل ًم٨ً عئٍت ال٨شِب ألاخمغ صون 

دا، وؤًًا م٣ا٫ ؾضان بالٟغوؿُت  مثحر الغغام . ٢اعن لضي اإلا٣ضس ي في 89-88نٗىبت في اإلا٣ام بجاهب ؤٍع

اعة اللضؽ والكام  الصسغة ٧اهذ ٢بلخه وؤّنأ ّنأٖلُه الؿالم: "و٢ض ج٣ضم ؤًٖ مىس ى في الخضًض  بلى ٍػ

هللا الىبي وؤصخابه نلىا بلحها ؾخت ٖكغ قهغا ؤو ؾبٗت ٖكغ قهغا، زم اؾخضاعوا بلى ال٨ٗبت و٢ض عآه عؾى٫ 

، اإلا٣ضس ي ال ًظ٦غ اإلا٣ام وبهما 273خمغوهى ًهلي في ٢بره ٖىض ال٨شِب ألاأ ؾغاءنلى هللا ٖلُه وؾلم لُلت ؤلاأ

ش مضًىت صمكمه في ٞلؿُحن؛ ابً ٖؿا٦غ، ًظ٦غ م٣ام ؛ 577: 3للهىٗاوي،  اإلاصىف؛ ٢اعن 148: 61، جاٍع

ت 112، وع٢ت فظائل الكام وفظائل مضجهامال٠ مجهى٫،  هخاب في ْهغ. مال٠ مجهى٫، مسَُى

جبيحن ألامغ اللضًم اإلاغوي في حليحن كبر مىس ى ْهغ؛ الٟؼاعي،  127ْهغ؛  82، فظائل بيذ اإلالضؽ

أْهغ.   3-وظه3ع٢ت ، وأاليليم
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ً ًٖ اإلا٣ام، ٧ل طل٪ عبما بُٛت لتي جى٠ٓ اإلا٩ان بٗض عخُل الىاؽ ؤوالُُىع ا و الؼاثٍغ

ذ، باإلا٣اعهت م٘ اإلا٣ام اإلاىاٞـ له.بْهاع ٢ضؾُت اإلا٩ان ؤو عبما  أ 1مداولت ازباث جدضًض الًٍغ

ججضع ؤلاقاعة ؤهه في ْل اإلاىاٞؿت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله، ٦ما حكحر بٌٗ ٦خب ًٞاثل الكام، 

دا بىاؾُت )بُبرؽ( وبصزا٫ بنالخاث ٖلُه، هجض باإلاىاػهت م٘ بىاء اإلا٣ام بال٣غب  مً ؤٍع

أ 2اإلا٣ام اإلاىاٞـ له ظىىب صمك٤.نالخاث ٖلى مداوالث لبىاء وبصزا٫ ب

ّعض اإلالضؾت. اإلاىافؿت خٌى ماهّيت ألّا  :زاهيا

خحن جغظٗان بلى الٟترة الٗشماهُت، وظضها ؤّن اإلاىاٞؿت جخجه  مً زال٫ اَالٖىا ٖلى مسَُى

هظه  هدى ؤمغ آزغ، جخمشل في جدضًض ماهُت ألاعى اإلا٣ضؾت، ل٨ً مً ظاهب آزغ هل في ْل

ت مدلُت؟. هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، الكام ٖلى ؤ اإلاىاٞؿت ًم٨ً ؤن وٗثرأ خاصًض طاث هٖؼ

٤ َلب خا٦م صمك٤ هل هي ألاأباإلاٟهىم ال٤ًُ )صمك٤  عى اإلا٣ضؾت؟. لِـ ٣ِٞ( ٞو

ّض ظاهًبا في صعاؾدىا،  َٗ ُ
اإلاهم مٗالجت وصعاؾت مؿإلت الاخاصًض الصخُدت ال٣ضًمت، التي ال ح

ٖلُه الؿالم، ؤو وؿبذ له بٗض طل٪، ألّن ألاخاصًض بطا ٧اهذ حٗىص بلى ٞترة الىبي 

ٞاإلم٩اهِخان باليؿبت لىا هٟـ الص يء، ل٨ً ًم٨ً ؤن هٓهغ ٠ُ٦ جبرػ مشل هظه هظه 

أألاخاصًض مً الىاخُت الؼماهُت واإلا٩اهُت؟.

                                                 

ْهغ. 13وظه؛ 12ْهغ؛ 9، الخمغة اإلادؿيت في الغخلت اللضؾيتاهٓغ: الب٨غي الهض٣ًي، مسُىَت   1 

ا٦ض هظا الجاهب ؤًًا قُسه ٖبض الٛني الىابلس ي في 95، (le tombeau)٢اعن م٣ا٫ ؾضان بالٟغوؿُت  . ٍو

أالخًغة ألاوؿُت.  

ت   2 ْهغ؛ ًظ٦غ ه٣ال ًٖ الخاٞٔ ابً ٖؿا٦غ  1، وع٢ت جدفت الحبيباهٓغ: ابً َىلىن في مسَُى

ُه ٢بر ظض ؤبُه  لت ٢ضًم، ظضصه ؤبى البر٧اث مدمض بً الخؿً بً َاهغ ٞو ٍى "مسجض ال٣ضم ب٣غب ٖاًلت ٖو

ْهغ" ٣ٞا٫ ٦ما ٢ضمىا ؤبى البر٧اث مدمض بً  1ؤبي الخؿً الىأٖ الؼاهض وله مٛاعة وو٠٢؛ وفي وع٢ت

في  به ٢بره و٢بر ابيخه ؤؾماء ؤم الكُش ٞسغ الضًً بً ٖؿا٦غ؛ ًظ٦غأوأ 417الخؿً بً َاهغ ال٣غش ي ؾىت 

جدفت م( بىاؾُت الٓاهغي الجم٣م٣ي )1490لى ال٨شِب ألاخمغ هٟؿه )صمك٤ ه٣ل اإلا٣ام ٢بل ٞترجه، ب

دا؛ اهٓغ م٣ا٫ ؾىعصًل بالٟغوؿُت  6وع٢ت  الحبيب(  Les)ْهغ في ْل اإلاىاٞؿت م٘ اإلا٣ام ب٣غب مً ؤٍع

anciens) الىُٗمي  ليؿبت لى٣ل اإلا٣ام في صمك٤ الى م٩ان آزغ بُٛت مالءمت خضًض باليؿبت للم٣ام.با 73؛

أ.  362: 2ًخدضر ًٖ بىاء في مسجض ال٣ضم في بضاًت ال٣غن الشالض ٖكغ،  بعقاص الضاعؽفي 
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ٟٞي  1بّن بضاًت اإلاىاٞؿت بحن بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤، جخٗل٤ بخٟؿحر ماهُت ألاعى اإلا٣ضؾت.

ان، خى٫ ماهُت ألاعى اإلا٣ضؾت،  الٟترة التي جسو صعاؾدىا، ْهغأ ٖلى ألا٢ل ظضالن قٍٟى

ت نالر بً ؤخمض الخماعجاش ي )ث ا مً مسَُى َبْر الّخام 1645لخىيُذ ألامغ هسخاع ههًّ
َ
م(، )الس

٠ ٦خابه بمباصعجه بٗض ْهىع 
ّ
لؿُحن والكام(، الظي ؤل في ِط٦غ ُخضوص ألاعى اإلا٣ضؾت ٞو

٧اهذ صمك٤، هي ألاعى اإلا٣ضؾت.  اظضا٫ قٟىي في مهغ، بدًىع عظا٫ خ٨م، ُٞما بط

أوعص في الىو:

"٨ٞىذ ؤؾم٘ في مهغ....خًغة مىالها الىػٍغ ٖلي باقا، بمهغ اإلادغوؾت خاال، خٟٓه   

هللا حٗا٫...، آمحن...ٞى٢٘ الؿاا٫ في مجلـ خًغة ظىاب مىالها الىػٍغ اإلاظ٧ىع، يا٠ٖ هللا 

ؤم ال؟، ٞاؾخسغث هللا حٗالى  حٗالى له ألاظىع، آمحن ًٖ صمك٤ الكام هل هي ؤعى م٣ضؾت

وظٗلذ هظه الغؾالت جخًمً ط٦غ ؤعاض ي الكام وخضوصها وؾبب حؿمُتها بظل٪، وط٦غ 

ؤعاض ي ٞلؿُحن وخضوصها وؾبب حؿمُتها بظل٪، وط٦غ ألاعاض ي اإلا٣ضؾت وخضوصها وؾبب 

مً الجضًغ بالظ٦غ ؤّن اإلاال٠، ًىتهؼها ٞغنت للخضًض ؤًًا ًٖ ًٞاثل  2حؿمُتها بظل٪".

                                                 

اهٓغ:ججضع ؤلاقاعة ؤن زمت ٖضم ويىح ٞٗلي باليؿبت إلاٟهىم مهُلر ألاعى اإلا٣ضؾت، ؾجري في ألامشلت   1

مً الىاضر ؤن في ؤلاؾالم هجض  21: ٠ُ5 ابً خبِب ًٟؿغ الكام باإلاٟهىم ال٤ًُ ؤي صمك٤. ؾىعة ٦

ٖضة جٟاؾحر لؤلعى اإلا٣ضؾت، مشل ألاعى التي باع٥ هللا خىلها ؤو ؤعى الكام، ؤو ٞلؿُحن ؤو صمك٤ 

دا ؤو ؤظؼاء مً ٞلؿُحن وؾىعٍا ؤو ؤظؼا لؿُحن ؤو ؤٍع ء مً بِذ وبٌٗ ألاعصن، ؤو الغملت وألاعصن ٞو

، جفؿحر الؼبرّي؛ 41: 5؛ 105: 21؛ 36: 24؛ 133: 7؛ 93: 1؛ 24: 5؛ 1: 17؛ 81، 71: 21اإلا٣ضؽ. ؾىعة 

ت ؤخمض الشالضجفؿحر الثللبي؛ ٢اعن 106: 10 فظائل الكام وظه؛ ٢اعن الغبعي، 15، وع٢ت 76: 2، مسَُى

ش مضًىت صمكم؛ ابً ٖؿا٦غ ، 6 -1،وصمكم ؛ 69 – 67، فظائل اللضؽ؛ ابً الجىػي، 140: 1، جاٍع

ت 6، وع٢ت صع الىـام؛ ابً خبِب، 12 -11،ؾالمجغغيب ؤهل ؤلّاالؿلمي،  الخبر ْهغ، الخماعجاش ي، مسَُى

ي اإلاجهاجي، 18، وع٢ت الخام جدفت الحبيب ؛ ابً َىلىن، مسُىَت 132: 2، بجداف ألازصاوظه؛ الؿَُى

أوظه.                     5ْهغ؛  4، وع٢ت فيما وعص في الىثيب

ت بؾخاهبى٫، 7ْهغ؛  6، وع٢ت ، مسؼىػت الخبر الخاماهٓغ: الخماعجاش ي  2 وظه، اٖخمضها ٖلى مسَُى

ت  489: 2وهىا٥ مسُىَت ؤزغي في مهغ )ط٦غها بغو٧لمان(   2212/2ؤؾٗض اٞىضي، ؤما ع٢م اإلاسَُى

ش غؼةووظضث في ٦خاب  لٗشمان مهُٟى الُبإ الٛؼي ؤهه ًىظض وسست مً ، اجداف الاكؼة في جاٍع

ت في مٗهض بخُاء الترار ؤلاؾالمي في ؤبى صٌـ ٢ام بيكغها مبخىعة، مدمض ًىؾ٠ خمض  : 1؛  99: 4اإلاسَُى
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ت مدلُت ٚؼة ( مضًىت نٛحرة، باإلاىاػهت م٘ اإلاضن ال٨بري local-patriotism، )٦مهضع له هٖؼ

أ1التي وعصث في ًٞاثل الكام.

ام( إلادمض بً خبِب ت )ُصّع الّىٓام في َمَداِؾً الكؤما اإلاشا٫ الشاوي، ٣ٞض وعص في مسَُى

اإلاال٠ هجض لضًه ٖضم الىيىح باليؿبت  م(، وال٨خاب ٢ض ًجظب هٓغ الباخض، ألّنأ1649)ث

 ٌؿخسضم الكام باإلاٟهىم السام ؤو ال٤ًُ )صمك٤( 
ً
لخدضًض مٟهىم ألاعى اإلا٣ضؾت، ٞخاعة

أ 2وجاعة باإلاٟهىم الٗام هسو بالظ٦غ ٞلؿُحن وؾىعٍا.

ت، ًخٗل٤ بضٖىة خا٦م صمك٤، للخا٦م اإلادلي في  بّن جإل٠ُ ال٨خاب ٦ما جغمؼ اإلاسَُى

الخا٦م الضمك٣ي في مجلؿه خضًشا، مٟاصه ؤّن ألاعى اإلا٣ضؾت هي ؤؾم٘  هابلـ، و٢ض

م اٖتراى الٗلماء وعظا٫ الضًً ٖلى الخضًض، وهظا ًمشل بالُب٘  الكام )ؤي صمك٤( ٚع

ٌ اإلااؾؿت الضًيُت الغؾمُت إلاشل هظه الاخاصًض. مً ؤظل ؤن ٨ًؿب الخا٦م  مضي ٞع

ً ؤخض اإلاخٗلمحن طوي الضعظت الىابلس ي عض ى خا٦م صمك٤، َلب لضي ٖىصجه بلى هابلـ م

اإلاخىؾُت ز٣اُٞا، جإل٠ُ ٦خاب ألظل بزباث صخت الخضًض. ؤما باليؿبت للخضًض الظي 

ت ما ًلي: أابخغى ابً خبِب ازباث صخخه، ٣ٞض وعص في اإلاسَُى

"٦ىذ في مجلـ ؤمحر ألامغاء ال٨غام...، خًغة ؾلُمان باقا ؤمحر لىاء هابلـ، ٞظ٦غ الىػٍغ  

ه ٧ان في مجلـ... مل٪ ًىؾ٠ الؼمان ؾىان ٦خسظا والٗؿ٨غ اإلآٟغ بط طا٥ اإلاىمى بلُه، ؤه

                                                                                                                       

. ؤما اإلاال٠ ٞهى لم ًيخمي بلى َب٣ت ال٨خاب الغا٢ُت في ال٣غون الىؾُى، ٦ما هى ألامغ باليؿبت 76 -73

ت(. خى٫ الىػٍغ ٖلي باقا ووالًخه في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ، اهٓغ، عا٤ٞ، لجضه )٦ما بُيخه م٣ضمت اإلا سَُى

أ.   187، بالص الكام ومصغ

ت السبر الخام، وع٢ت   1 أوظه.  17وظه، 14اهٓغ: مسَُى

، خُض ًظ٦غ اإلاال٠ عواًاث وؤخاصًض جخٗل٤ ب٣ضؾُت بِذ اإلا٣ضؽ، صع الىـام في مداؾً الكاماهٓغ:   2

وظه "و٢ا٫ ابً ٖباؽ: بِذ اإلا٣ضؽ  6مٗغوٞت في ألاصب ؤلاؾالمي باليؿبت إلا٩اهت ٞلؿُحن، في وع٢ت 

ْهغ، هجض عواًت ججظب الىٓغ باإلا٣اعهت م٘ صمك٤" و٢ُل  7م٣ضؾا ألهه ًخُهغ ُٞه مً الظهىب" وفي وع٢ت 

ْهغ "ؤهل بِذ اإلا٣ضؽ ظحران هللا وخ٤  13ٕ الكام ما ٖضا بِذ اإلا٣ضؽ". وفي وع٢ت بن صمك٤ ؤًٞل ب٣ا

وظه، ؤخاصًض خى٫ ًٞاثل بِذ  13وظه، ؤمغ ؤلاؾغاء واإلاٗغاط؛ في وع٢ت  6هللا ؤن ال ٌٗظب ظحراهه"؛ وع٢ت 

أْهغ. 6اإلا٣ضؽ، خضًض قض الغخا٫ 
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ًاثلها وصمك٤ ومداؾجها وما ٢ُل في خ٤ ؾ٩انها،  بمضًىت صمك٤ الكام... ٞظ٦غ الكام ٞو

وؤنها ألاعى اإلا٣ضؾت بٗىىانها الظي ٢ا٫ هللا حٗالى في خ٣ها مً الاخاصًض ال٣ضؾُت: "ؤها هللا 

٣ى٫ هظا الخضًض، بهما هللا عّب الؿماواث وألاعيحن مً ٚحر عّب الكام". ٠ُ٨ٞ له ؤن ً

جسهُو بم٩ان... ٞالخضًض اإلاى٠ُ هى خضًض ٢ضس ي قٍغ٠ في مدل الخجلي مٗٓما، ٢ا٫: 

أ 1"ؤها هللا عّب الكام ال ؤصًم ٞحها ْلم ْالم".

ت مدلُت   (local-patriotism)و٦ما ٞٗل الخماعجاش ي ٌؿخٛل ابً خبِب الٟغنت ٦جٖز

أً ًٞاثل مضًىت هابلـ مؿ٣ِ عؤؾه.للخضًض ٖ

ة بحن بيذ اإلالضؽ وصمكم. زالثا:
ّ
ّاؾخسضام عواًاث ؾياؾيت قاط

هظه الى٣ُت، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ عواًت خضًض خى٫ "مضاثً الجىت" ٦ما ظاء  لخىيُذ 

٤ مهاصع ًٞاثل الكام في عواًخحن، هإزظ ٖلى  في مالٟاث ًٞاثل الكام. وعص الخضًض ٞو

اعة ال٣ضؽ  غام بلى ٍػ
َ
ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص في الٟترة اإلاملى٦ُت، لضي اإلا٣ضس ي في )ُمشحر الٛ

غة  عض ي هللا ٖىه، ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم: ؤعب٘ مً والكام( "ًٖ ؤبي هٍغ

ً الىاع: ال٣ؿُىُُيُت عب٘ مً مضاثت واإلاضًىت وصمك٤ وبِذ اإلا٣ضؽ، وؤمضاثً الجىت، م٨

أ 2هُا٦ُت ونىٗاء".والُىاهت وؤ

٣ضم بِذ اإلا٣ضؽ ٖلى صمك٤ في ٦ما وكحر في اإلاالخٓت 
ُ
ت، ج وفي مىي٘ آزغ مً اإلاسَُى

ت )صع الىٓام في ؤصهاه. ؤما  في الٟترة الٗشماهُت ٣ٞض وعص الخضًض لضي ابً خبِب في مسَُى

                                                 

ت  اهٓغ: ابً خبِب،  1 ْهغ. عبما ابً خبِب ابخغى  2وظه،  2ت ، وع٢صع الىـام في مداؾً الكاممسَُى

ُٟت مُٗىت مً الخا٦م الىابلس ي في مضًىت هابلـ. أالخهى٫ ٖلى ْو

اعة اللضؽ والكاماهٓغ: اإلا٣ضس ي،   2 . 259؛ والغواًت الشاهُت، 124ولى، ، الغواًت ألاأمثحر الغغام بلى ٍػ

؛ الظهبي، 281-267بحر٫، ٢اعن صعاؾدىا : مالخٓت خى٫ ؤخاصًض ًٞاثل الكام، الغؾالت، ٧لُت بِذ 

ت، اهٓغ 107 -106، جلخيص هخاب الللل اإلاخىاهيت البً الجىػي . هىا٥ مىاٞؿت بحن بِذ اإلا٣ضؽ وال٩ٞى

ش الىىفت؛ البراقي، 1969م٣ا٫ ٢ؿُغ،  أ.45، جاٍع
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غة، ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا٫:  مداؾً الكام( بالترجِب الخالي: ً ؤبي هٍغ "ٖو

أ 1ؤعب٘ مً مضاثً الجىت م٨ت واإلاضًىت وصمك٤ وبِذ اإلا٣ضؽ".

قّ٪ ؤّن مشل هظه ألاخاصًض، التي وعصث ٞحها صمك٤ ٢بل بِذ اإلا٣ضؽ، ال جمشل اإلااؾؿت  الأ

الغؾمُت في ؤلاؾالم، بل هاصعة الىظىص، وعبما ؤنها لم جضون، ٞترجِب الخضًض: م٨ت، اإلاضًىت، 

أبِذ اإلا٣ضؽ، صمك٤، ٌٗخبر ؤ٦ثر ٢بىال ُٞما بطا ٧اهذ الغواًت صخُدت. 

 ْهىعأ وصمك٤، اإلا٣ضؽ بِذ مضًىتي بحن اإلاىاٞؿت بلى باإلياٞت ألامغ، هظا في الهام الجاهب ل٨ً

 خمو مضًىت مشل الكام، ًٞاثل مالٟاث في ألامغ وعص ٦ما ؤزغي، إلاضن اإلادلُت الغواًاث

 اإلاضًيخحن قملذ التي الغواًاث هظه مشل ؤّنأ قّ٪أ وال 2.الكام ؤبضا٫ خضًض في وبِؿان، وهابلـ

                                                 

وظه؛ ٢اعن هٟـ عواًت الخضًض  13، وع٢ت صع الىـام في مداؾً الكاماهٓغ: ابً خبِب، مسُىَت   1

ش مضًىت صمكمما لضي ابً ٖؿا٦غ في ؛ ؤ89،خضائم الاولاملضي ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي  ، ٞىجض جاٍع

م ؤهه ؤ٢غب بلى اإلاغ٦ؼ الضمك٣ي مً هاخُت وظهت الىٓغ؛ ؛ لضي 219: 1ج٣ضًم بِذ اإلا٣ضؽ ٖلى صمك٤ ٚع

 . ل٣ض وعص الخضًض لضي الغبعي؛19ض ع٢م ، بِذ اإلا٣ضؽ ٢بل صمك٤، خضًفظائل الكامالؿمٗاوي في 

 ابً اإلاغجىخُض ٢ضمذ بِذ اإلا٣ضؽ ٖلى صمك٤؛ ولضي  54، 53، خضًض ع٢م فظائل الكام وصمكم

ؤًًا، ل٨ً وعص خضًض آزغ ًٖ ٦ٗب ألاخباع ٢ا٫: "زمـ مضاثً مً مضاثً الجىت، خمو وصمك٤ وبِذ 

ٟاع ْٟاع ال ل ْو مىعٍت وال٣ؿُىُُيُت ثً الىاع ؤُمً، وزمـ مضاثً مً مضااإلا٣ضؽ وبِذ ظبًر هُا٦ُت ٖو

؛ 159؛ هخاب البلضان، وهظا ما وعص لضي ابً ال٣ُٟه في 218 -217وجضمغ ونىٗاء نىٗاء الُمً، ٣ٞغة 

وظه؛ ج٣ضًم  127، وع٢ت هخاب في فظائل بيذ اإلالضؽ٦ظل٪ لضي مال٠ مجهى٫ مً الٟترة اإلاملى٦ُت، 

ىت بخ٣ضًم خمو وصمك٤ ٖلى بِذ اإلا٣ضؽ؛ ٢اعن: بِذ اإلا٣ضؽ ٖلى صمك٤؛ وعواًت زمـ مضاثً الج

اعة اللضؽ اإلادغوؽ خُض  26، جدفت ألاهام في فظائل الكام. البهغوي، 74، باكث الىفىؽ الى ٍػ

أ٢ضمذ بِذ اإلا٣ضؽ ٖلى صمك٤.

ه٣هض الخضًض الظي وعصث ُٞه مضًىت خمو يمً مضاثً الجىت ٢بل بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤، ؤخُاها   2

صمك٤ في الضعظت الشاهُت وؤخُاها بِذ اإلا٣ضؽ في هٟـ الضعظت، ٦ما بِىا في مالخٓت ؾاب٣ت، هىا٥ ؤمشلت 

ت جىبىجً(،  لُت ، خُض وعصث عواًت مدفظائل الكام وفظائل مضجهاؤزغي لضي مال٠ مجهى٫ )مسَُى

ت" ٢ا٫ ٦ٗب:" ٢ضؾذ هابلـ زم ٢ضؾذ  جٓهغ مىاٞؿت زُٟت بحن بِذ اإلا٣ضؽ وهابلـ، وعص في اإلاسَُى

ٞما ًًٟلها بِذ اإلا٣ضؽ بال مسجضها ما هي في ش ئ مً ألاعى ال ججض ٞحها ظُٟت ؤبضا وال حكدذ ظبلها مً 

ي عواًت ؤزغي جٓهغ مضًىت ْهغ؛ ف106ناخب ٢برها "وع٢ت  ]ٚحر واضخت في الانل [٢لت اإلاُغ ؤبضا وال ًبخنى

خمو مىاٞؿت إلاضًىت صمك٤" ٢ا٫: ؾمٗذ الًُٟل بً ًٞالت ٣ًى٫: بن ألابضا٫ بالكام في خمو 
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 ْاهغة ؤمام هدً وعبما ازغي، مهاصع مً مٗغوٞا لِـ مدلُا، مؿاعا جمشل ؤزغي، ومضها

ىل٩لىعٍت ؤصبُت أ.الغؾمُت ألاخاصًض م٘ وجخٗاعى جخهل التي ٞو

بٗاص الؿُاؾُت الؿاب٣ت، باليؿبت إلا٩اهت مضًىتي بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤ ٚحر ه٠ًُ بلى ألا  .4

ؤو في بَاعها الجٛغافي،  اإلاخىاػهت، ؤّن الٗضًض مً الٗلماء وال٣ٟهاء ممً ُولض في بِذ اإلا٣ضؽ

اهخ٣ل بلى صمك٤، بُٛت ٦ؿب الٗلم والضًً، ؤو بؿبب الىظىص الهلُبي، ٦ما ٌكحر ابً 

ش الهالخُت( طل٪ ألّن مضًىت صمك٤ ٧اهذ في  ت في جاٍع َىلىن في ٦خاب )ال٣الثض الجىهٍغ

لىظىص  ًجظب ألاهٓاع ؤ٦ثر مً ال٣اهغة، ال٣غون الىؾُى والٟترة الٗشماهُت، مغ٦ؼا

اؾؿاث الٗلمُت ٞحها، بما ٞحها اإلاضاعؽ الضًيُت والٗلمُت، باإلا٣ابل ٧اهذ بِذ اإلا٣ضؽ اإلا

أ 1مغ٦ؼا نٛحرا. وهظا عبما ًض٫ ٖلى ألاهمُت اإلاغمى٢ت التي خُٓذ بها مضًىت صمك٤.

                                                                                                                       

كغون عظال وفي صمك٤ زالزت ٖكغ عظال وبِؿان ازىان. و٢ا٫ الخؿً بً ًديى السكني: بضمك٤  زمؿت ٖو

ت يمً الغوأوظه. با107ْهغ؛ 106مً ألابضا٫ ؾبٗت ٖكغ عظال وبِؿان ؤعبٗت"، وع٢ت  اًاث ليؿبت لل٩ٞى

ت الكُُٗت ب ؛ معجم البلضان، ماصة 189 -188، 1969لى خض ٢ى٫ ٢ؿُغ، عاظ٘ م٣ا٫ ٢ؿُغ باالهجلحًز

ت، اإلاجلس ي،  ت ومسخضها. ٢اعن عواًت بضء السل٤ لضي مال٠  385: 97، بداع ألاهىاعال٩ٞى باب ًٞل ال٩ٞى

ت جىبىجً" ٞسل٤ مً ٢ُٗت م٨ت ومً الشاهُت اإلاضًىت ومً الشالشت بِذ اإلا٣ضؽ ومً  مجهى٫، مسَُى

ت، وع٢ت  أوظه.    117الغابٗت مسجض ال٩ٞى

م ؤن صمك٤ ٧اهذ باعػة في مُضان اإلااؾؿاث الٗلمُت واإلاضاعؽ، ٖلُىا ؤال وٟٛل وظىص مضاعؽ ؤزغي   1 ٚع

ت، الت ي اوكاها في بِذ اإلا٣ضؽ مشل اإلاضعؾت الهالخُت، التي ؤؾؿها نالح الضًً ألاًىبي، واإلاضعؾت الخى٨ٍؼ

م(، بياٞت بلى مضاعؽ ال٣اهغة الٗلمُت. هظ٦غ مً ألاؾماء 1340جى٨ؼ الىانغي ؾىت ) محرأألاأهاثب الكام 

ىا هىا٥، ههغ بً ببغاهُم بً ههغ الىابلس ي  الباعػة الظًً عخلىا بلى صمك٤، َلبا للٗلم، وؤخُاها جٞى

م(؛ مدمض بً 1203اإلا٣ضس ي، )ثم( ؛ ٖبض الٛني بً ٖبض الىاخض بً ٖلي 1096اإلا٣ضس ي، ؾ٨ً صمك٤ )ث

ؤخمض بً مدمض بً ٢ضامت اإلا٣ضس ي، مىلضه في ظماُٖل، مً ٖمل هابلـ، وجدى٫ بلى صمك٤، و٢ض هاظغ 

ت،م( ٌكحر ابً َىلىن في 1210وؤهله بؿبب الهلُبُحن )ث بلى السُغ الهلُبي خى٫  اللالئض الجىهٍغ

٫ بلى صمك٤ بؿبب الهلُبُحن )ث ؛ مدمض بً ؤخمض بً ٢ضامت اإلا٣ضس ي، جدىأ27-26هجغة الٗلماء 

؛ ببغاهُم بً ٖبض الىاخض بً ؾغوع 85م( و٢ض وعص اؾمه في صعاؾت ًىؾ٠ محري ٦م٣ام للبر٦ت 1210

م(؛ ٖماص الضًً اإلا٣ضس ي، الظي صًٞ في ظبل ٢اؾُىن )ث 1217اإلا٣ضس ي، هؼ٫ ؾٟذ ٢اؾُىن )ث

بً اؾماُٖل اإلا٣ضس ي)ث  م(؛ مدمض1221م(؛ قهاب الضًً اإلا٣ضس ي الجماُٖلي،ؾم٘ بضمك٤ )ث1217

أؾماء ازغي.    م(؛ وؤ1363م(؛ اإلا٣ضس ي، صعؽ في صمك٤ )ناخب مشحر الٛغام(، )ث 1266
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زمت الٗضًض مً اليؿاء الالحي عوًٍ الخضًض، ٧ان مٗٓمهً  هظ٦غ ؤًًا في هظا اإلاًماع ؤّنأ

ت للخضًضبال -مً بِذ اإلا٣ضؽ م ؤهه لِـ مً الؿهل ؤن ج٩ىن امغؤة عاٍو ٣ٞض وعص لضي  -ٚغ

ت )جدٟت الخبِب ُٞما وعص في ال٨شِب(  ت مدلُت في مسَُى ابً َىلىن الظي ًجٕز هٖؼ

الٗضًض مً اليؿاء اإلا٣ضؾُاث ممً عوًٍ وه٣لً الخضًض، ًظ٦غ في ٦خابه ٖباعة، ؤّن امغؤة 

ًشبذ لىا ؤّن ممً جمّحز في ٖلم الخضًض ٧ان م٣ضؾُت خضزخه ٖىضما ٧ان في صمك٤، وهظا ٢ض 

ت ابً  ٌؿاٞغ بلى مضًىت صمك٤. لخىيُذ هظه الى٣ُت ه٣خبـ اإلاشا٫ الخالي مً مسَُى

َىلىن: "وؤزبرها ؤبى خٟو ٖمغ بً ٖلي السُُب مكاٞهت، ؤزبرها ؤبى ب٨غ مدمض بً ؤبي 

غة ٖبض الغخمً بً مدمض ٢ا ّي ٖالُا مدمض بً ًؼمان، و٦خب بلب٨غ الخاٞٔ، ازبرها ؤبى هٍغ

خمض الكمـ الكحراػي مدمض بً ؤبي ٖمغ ًٖ ؤم ٖبض هللا ٖاجكت بيذ مدمض ؤ

أ 1اإلا٣ضؾُت...".

ّ  

                                                 

ت  1  ازغي وعصث في مشلت ْهغ؛ وؤ 1، وع٢ت جدفت الحبيب فيما وعص في الىثيباهٓغ: ابً َىلىن، مسَُى

ت حكحر ب ٠: "وقاٞنهي ٖالُا ؤ لى وؿاء ه٣لًهٟـ اإلاسَُى ا ًديى بً مدمض الخىٟي ى بالخضًض الكٍغ ػ٦ٍغ

ً" وع٢ت ًٖ ؤ خمض بً وظه؛ "و٦خب بلُىا ٖالُا الكمـ مدمض بً ؤ 3م مدمض ٖاجكت بيذ مدمض بً الٍؼ

يب ابىت ٖبض الغخمً البجغي"، وع٢ت دمض ٖاجكت بيذ مدمض اإلاددؿب، ًٖ ؤابي ٖمغ ٖم ام م م مدمض ٍػ

أوظه.  4
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Manuscriptsّ –اإلاسؼىػاث 

ت  - ام، مسَُى
ّ

ت(، مدمض بً خبِب، ُصّع الّىٓام في َمَداِؾً الك ابً خبِب )مسَُى

Princeton .ت يهىصا، ع٢م  (Els).1862 مجمٖى

شِب،  -
َ
ْدٟت الَخِبِب َُِٞما َوَعَص ِفي ال٨

ُ
ت(، قمـ الضًً بً َىلىن، ج ابً َىلىن )مسَُى

  Or.2512، ع٢م.Leidenظامٗت 

غ ُخضوص ألاعى  -
ْ
بر الّخام في ِط٦

َ
ت(، نالر بً ؤخمض الخماعجاش ي، الس الخماعجاش ي )مسَُى

ام، اإلا٨خبت الؿلُماهُت، بؾخاهبى٫، ا
ّ

حن والك ُِ ْؿ
َ
ل ِٞ  ع٢م. (.Esat Ef)ؾٗض ؤٞىضي، اإلا٣ّضؾت و

أ2212/2

٠ والَبُان ًٖ جِٟؿحر ال٣غآن،  -
ْ

ك
َ
ِؿحر ال٨ ْٟ ت(، ؤخمض بً مدمض الشٗلبي، ج الشٗلبي )مسَُى

أ.76/4؛ 76/3؛  76/2ؤخمض الشالض، اؾخاهبى٫، ع٢م. 

ت في  - ُّ ْدؿ
َ
ْمَغة اإلا

َ
ت(، مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً الب٨غي الهض٣ًي، الس الهض٣ًي )مسَُى

ت اإلاضًىت اإلاىىعة، م٨خبت ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م.  ت، مسَُى ُّ . )هىا٥ 3840الّغخلت ال٣ضِؾ

ت ازغي في بؾخاهبى٫أ أ.Arapça. 3371)مسَُى

حن ألاأ ُِ ْب
َ
ت(، بغهان الضًً ابً الٟغ٧اح الٟؼاعي، ج حن الٟؼاعي )مسَُى ُِ

ْٗ َ
ْغِوي في ح

َ
ِضًم اإلا

َ
ْمغ ال٣

ت يهىصا، ع٢م،  ت، مجمٖى ت الجامٗت الٗبًر لُم، مسَُى
َ
ْبر ال٩

َ
أ ٢809

ام،  -
ّ

اِثل الك ًَ َ
ُه ٦ِخاب في ٞ ذ اإلا٣ضؽ ٞو ِْ اثل َب ًَ َ

ت(، ٦ِخاب في ٞ مال٠ مجهى٫ )مسَُى

ضط، ع٢م. ت ظامٗت ٧امبًر أ  Qq. 91.7مسَُى

اِثل ال - ًَ َ
ت(، ٞ ّؼة مال٠ مجهى٫ )مسَُى

َ
الن ٚو

َ
ْؿ٣ َٖ ًاِثل ُمُضِنها وبِذ اإلا٣ضؽ و

َ
ام ٞو

ّ
ك

ُهىعًٍ ٞحها وِط٦غ 
ْ

ك
َ
غ ألاهبُاء اإلا

ْ
والّغملت وؤِعٍدا وهابلـ وِبِؿان وِصَمك٤ وِخْمو، وِط٦

ت ظامٗت  حها، مسَُى ِٞ أMA.VI.26ع٢م،  Tübingenالّصَخابت اإلاضٞىهحن 

َٖأ - ِلُل 
َ
ش ال٣ضؽ والس ت(، ٦ِخاب جاٍع ِه الّؿالممال٠ مجهى٫ )مسَُى ُْ  .Oxford, Bodl لَ

Clark 33.أ

ّ  
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ّالئدت اإلاصاصع الترازيت باللغت اللغبيت

شابً الازحر، ؤخمض بً ٖلي بً ألازحر،  -  .1966، صاع ناصع، بحروث، اليامل في الخاٍع

، مُبٗت بضائم الؼهىع في وكائم الضهىّعابً بًاؽ، مدمض بً ؤخمض اإلال٣ب بإبي البر٧اث،  -

أ.1951الكٗب، ال٣اهغة، 

، الىجىم الؼاهغة في ملىن مصغ واللاهغةابً حٛغي بغصي، ظما٫ الضًً ابً حٛغي بغصي،  -

ت، ال٣اهغة، ص.ؽ. أمُبٗت صاع ال٨خب اإلاهٍغ

اعة بِذ اإلا٣ضؽ )جد٤ُ٣ 1936ابً جُمُت،  - ، ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت، ٢اٖضة في ٍػ

Ch. D. Matthews:في مجلت ،) pp.21-56. , I (1936) JAOS.أ

أ.1937، اإلا٨خبت الٗغبُت، بٛضاص، عخلت ابً حبحرابً ظبحر، ؤبى الخؿً مدمض بً ظبحر،  -

، صاع آلاٞا١ الجضًضة، فظائل اللضؽابً الجىػي، ٖبض الغخمً بً ٖلي بً الجىػي،  -

أ .1979بحروث، 

مىالها الاقغف او عخلت اللٌى اإلاؿخـغف في ؾفغ ابً الجُٗان، بضع الضًً ابى الب٣اء، 

أ.1894بغؽ، َغابلـ،  -، ميكىعاث ظغوؽكاًدباي الى بالص الكام

، صاع ناصع، فىاث الىفياث والظًل كليهاابً قا٦غ ال٨خبي، مدمض بً قا٦غ ال٨خبي،  -

أ.1973بحروث، 

ألاكالق الخؼحرة في طهغ ؤمغاء الكام ابً قضاص، ٖؼ الضًً بً مدمض بً ٖلي بً ببغاهُم،  -

غة أ. 1991ال٣ؿم ألاو٫، ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت، صمك٤،  -، الجؼء ألاو٫أوالجٍؼ

ش الصالحيتابً َىلىن، قمـ الضًً بً َىلىن،  - ت في جاٍع ، م٨خبت اللالئض الجىهٍغ

أ.1956الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، صمك٤، 

خضائم ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي، ٖبض الغخمً بً ببغاهُم بً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي،  -

أ. 1995، صاع اإلا٨خبي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، صمك٤، ؤلاولام في فظائل الكام

، الغوض الؼاهغ في ؾحرة اإلالً الـاهغابً ٖبض الٓاهغ، مديي الضًً بً ٖبض الٓاهغ،  -

اى،  أ.1976ماؾؿت ٞااص، الٍغ
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ش مضًىت صمكمابً ٖؿا٦غ، ٖلي بً الخؿً بً ٖؿا٦غ،  -  1995 ، صاع ال٨ٟغ، بحروث،جاٍع

أ(. 1951)و٢ض اؾخسضمىا ؤًًا َبٗت صمك٤ ٖام 

 1996، ٖالم ال٨خب، بحروث، هخاب البلضانابً ال٣ُٟه، اخمض بً مدمض بً ال٣ُٟه،  -

ل  -)واؾخدضمىا َبٗت لُضن أ(.1967بٍغ

ش صمكمابً ال٣الوس ي، ؤبى ٌٗلى خمؼة بً ال٣الوس ي،  - ، )وسست مهىعة ًٖ طًل جاٍع

ُحن، بحروث،  أ.1908َبٗت بحروث، مُبٗت آلاباء الِؿٖى

، بحروث، البضاًت والنهاًتابً ٦شحر، بؾماُٖل بً ٖمغ ال٣غش ي الضمك٣ي،  - ، م٨خبت اإلاٗاٝع

أ.1982

فظائل بيذ اإلالضؽ والخليل وفظائل ابً اإلاغجى، ؤبى اإلاٗالي اإلاكٝغ بً اإلاغجى،  -

غ لُٟنيالكام ٦ٟغي، قٟاٖمغو، صاع اإلاكغ١ للترظمت والُباٖت واليكغ، -، جد٤ُ٣: ٖٞى

أ.1995

أ.1970، ماؾؿت سجل الٗغب، ال٣اهغة،فخىح الكامألاػصي، مدمض بً ٖبض هللا ألاػصي،  -

، جد٤ُ٣ الفخذ اللس ي في الفخذ اللضس يألانٟهاوي، ٖماص الضًً ال٩اجب ألانٟهاوي،  -

أمدمض مدمىص نبذ، صون صاع ناصع، ال٣اهغة، ص.ؽ.

ش الىىفتخمض البراقي، البراقي، خؿحن بً ؤ - ت ومُبٗتها، الىج٠، جاٍع ، اإلا٨خبت الخُضٍع

أ.1968

أ.1998، صاع البكاثغ، صمك٤، جدفت ألاهام في فظائل الكاماخمض بً مدمض،  البهغوي، -

أ.1979، صاع ال٨ٟغ، بحروث، ؤوؿاب ألاقغافالبالطعي، اخمض بً ًديى بً ظابغ البالطعي،  -

أ.1957، صاع نـاصع، بُـغوث، معجم البلضانالخمىي، ًا٢ىث بً ٖبض هللا الخمىي،  -

ش اللضؽ والخليلالخىبلي الٗلُمي، مجحر الضًً الخىبلي الٗلُمي،  - ، ألاوـ الجليل بخاٍع

أ.1995م٨خبت الجهًت، بٛضاص، 

٨غ، ، صاع الٟفظائل بيذ اإلالضؽالخىبلي اإلا٣ضس ي، يُاء الضًً اإلا٣ضس ي الخىبلي،  -

أ. 1988صمك٤، 
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جلخيص هخاب الللل الظهبي، قمـ الضًً مدمض بً اخمض بً ٖشمان الظهبي،  -

اى، اإلاخىاهيت أ.1998، م٨خبت الغقض، الٍغ

اث اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي فظائل الكام وصمكمالغبعي، ٖلي بً مدمض الغبعي،  - ، مُبٖى

أ.1950صمك٤،  بضمك٤،

، خ٣٣ه ؾالم في ؾىنى الكامجغغيب ؤهل ؤلّا، ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم الؿلمي، الؿلمي -

أ.1940ال٣ضؽ،  اخمض ؾامذ السالضي، ص.م،

، صاع الش٣اٞت الٗغبُت، صمك٤، فظائل الكامالؿمٗاوي، الخاٞٔ ؤبي ؾٗض الؿمٗاوي،  -

أ. 1992

ي، مدمض - ي،  الؿَُى ، الاكص ى زصا بفظائل اإلاسجضبجداف ألّابً قمـ الضًً الؿَُى

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اهغة،  أ.1982الهُئت اإلاهٍغ

، اإلا٨خب ؤلاؾالمي، اإلاصىف في الحضًث وآلازاعالهىٗاوي، ٖبض الغػا١ الهىٗاوي،  -

أ.1989بحروث، 

ش ؤهل الؼمانالُٗني، بضع الضًً مدمىص الُٗني،  - ، مسٍُى بضاع كلض الجمان في جاٍع

ت، ع٢م،  أ.1584ال٨خب اإلاهٍغ

اعة اللضؽ اإلادغوؽبغهان الضًً الٟؼاعي،  الٟؼاعي، - ، في هخاب باكث الىفىؽ بلى ٍػ

ونضع ال٨خاب بخد٤ُ٣ ٖبض الخمُض نالر خمضان،  .JPOS (1953), 15 pp.51-87مجلت:

 . 2003م٨خبت مضبىلي، ال٣اهغة، 

، اإلااؾؿت صبذ ألاكص ى بصىاكت ؤلاوكاال٣ل٣كىضي، ؤخمض بً ٖلي ال٣ل٣كىضي،  -

ت الٗامت، ال٣اهغة،  أ.1914اإلاهٍغ

اء، ماؾؿت ،ألاهىاع بداع اإلاجلس ي، با٢غ مدمض اإلاجلس ي، - أ.1983 بحروث، الٞى

اعة اللضؽ والكاماإلا٣ضس ي، قهاب الضًً اإلا٣ضس ي،  -  ، صاع الجُل،مثحر الغغام بلى ٍػ

أ.1994بحروث، 
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ؼي، ج٣ي الضًً ؤخمض بً ٖلي،  - ، وكغ الجؼء ألاو٫ اإلالىنالؿلىن إلالغفت صٌو اإلا٣ٍغ

أ(.1941والشاوي، ؾُٗض ٖاقىع، صاع ال٨خب، ال٣اهغة، ص.ؽ. )وهىا٥ وسست ال٣اهغة، 

غي، قهاب الضًً ٖبض الىهاب،  - ت، جهاًت ألاعب في فىىن ألاصبالىٍى ، صاع ال٨خب اإلاهٍغ

أَبٗت مهىعة، ص.ؽ.

اعاثهخاب ؤلاقاعاث بلى الهغوي، ؤبى الخؿً ٖلي بً ؤبي ب٨غ الهغوي،  - ، ملغفت الٍؼ

. ونضع مازغا 1953َىمحن(، اإلاٗهض الٟغوس ي بضمك٤، صمك٤، -)جد٤ُ٣: ظاهحن ؾىعصًل

أ.2002ال٨خاب بخد٤ُ٣ ٖلي ٖمغ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت، ال٣اهغة، 

ّالئدت الضعاؾاث الحضًثت باللغبيت

ش ؾىعٍا ولبىان وفلؿؼحنخّتي، ُٞلُب ختي،  - م عا٤ٞ، صاع الش٣اٞت، جاٍع ، جغظمت ٖبض ال٨ٍغ

أ.1958بحروث، 

م عا٤ٞ،  - بالص الكام ومصغ مً الفخذ اللثماوي بلى خملت هابليىن عا٤ٞ، ٖبض ال٨ٍغ

أ.1968، الُبٗت الاولى، ٧لُت آلاصاب ظامٗت صمك٤، صمك٤، بىهابغث

لى٫ ؾالم،  - ، ال٣اهغةألاصب في اللصغ ألاًىبيؾالم، مدمض ٚػ أ.1968، ، صاع اإلاٗاٝع

ض، مدمىص الؿُض،  - ُّ ش كغب الكام في اللصغ اإلاملىويالؿ ، ماؾؿت قباب الجامٗت، جاٍع

ت،  أ.1997ؤلاؾ٨ىضٍع
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اعة ّبلى بيذ اإلالضؽ  الخلىحّيّ مصؼفى البىغّي الصضًلّي الضمكلّيّ ٍػ

ّالفترة اللثماهّيتوؾىعٍا في 

ّ

ّملضمت

٣ت السلىجُت في ٧ل مً بِذ اإلا٣ضؽ وؾىعٍا في  ؾىدىاو٫ في هظه الضعاؾت مؿإلت وكغ الٍُغ

اعاث الب٨غي الهض٣ًي الضمك٣ي، في ال٣غن الشامً ٖكغ، ٦ما  او٨ٗـ هظا الجاهب في ٍػ

أبالص الكام باإلاٟهىم الٗام )بِذ اإلا٣ضؽ وؾىعٍا(.

اث هاصعة للمال٠ هٟؿه، ٦ىا ٢ض  ت في صعاؾدىا هظه ٖلى مسَُى ل٣ض اٖخمضها بهىعة ملخْى

خهلىا ٖلحها مً مسخل٠ اإلا٨خباث، هسو بالظ٦غ م٨خبت الضولت في اإلاضًىت اإلاىىعة في 

يؿخىن، وظامٗت اؾخاهبى٫. بّن هضٞىا  (Princeton, Istanbul)الؿٗىصًت، و٦ظل٪ ظامٗت بٍغ

الضعاؾت الى٢ٝى ٖلى الجهض الظي ٢ام به الب٨غي الهض٣ًي ليكغ  ألاؾاس ي مً هظه

٣ت  ٣ت بضءا في ؾىعٍا وونىال بلى بِذ اإلا٣ضؽ وألاما٦ً اإلاجاوعة لها، ٖلما بإّن الٍُغ الٍُغ

أمهغ والدجاػ وؤما٦ً ؤزغي في ال٣غن اإلاظ٧ىع ؤٖاله. وكغث ؤًًا في ٧ل مً

ّالكيش مصؼفى البىغي الصضًلي جغحمت خياة .1

هى مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً بً ٖلي بً ٦ما٫ الضًً بً ٖبض ال٣اصع الهض٣ًي، الب٨غي، 

الضمك٣ي، الخىٟي، السلىحي، ال٣اصعي الكهحر بال٣ُب الب٨غي )٢ُب الضًً(. نىفي قُش 

ت "السمغة  ت، ًغظ٘ وؿبه بلى ؤبي ب٨غ الهض٤ً ٦ما ًلي ط٦غه في مسَُى ُّ ٣ت السلىج الٍُغ

ُّأ ت في الغخلت ال٣ضؾ ُّ أت": اإلادؿ

، ٢ُب الضًً مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً بً ٖلي بً ٦ما٫ الضًً بً مديي   "ؤبى اإلاٗاٝع

ل صمك٤ بً هانغ الضًً، مدمض قهاب الضًً  الضًً، بً ٖبض ال٣اصع بً بضع الضًً مدمض هٍؼ

بً هانغ الضًً بً بهاء الضًً ٖىى بً ٖبض السال٤ بً ٖبض اإلاىٗم بً ًديى بً الخؿً بً 

هجم الضًً ؤبي الغوح ِٖس ى بً صاوص بً مدمض بً هىح ابً الكُش  ًديى بً ٣ٌٗىب بً

َلخت ؾلُان مضًىت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم بً الؿُض ؤلامام ؤبي مدمض ٖبض هللا ابً 
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ٓم والسلُٟت ألا٦غم  الؿُض ؤلامام اإلاجتهض الصخابي ؤبي الًٟل ٖبض الغخمً بً ؤلامام ألٖا

بً ٖشمان ؤبي ٢داٞت بً ٖمغو وابً ٖامغ بً ؾٗض  ؤبي ب٨غ الهض٤ً عض ي هللا ٖىه وؤعياه

أ 1بً ٦ٗب بً ٢ُم بً مغة ظض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم"

ؤّن آ٫ الب٨غي ؤؾغة لها ٞغوٖها في الدجاػ ومهغ  Linda Schilcher  حكحر الباخشت

ضث م٩ 2واؾخاهبى٫ وصمك٤.  خمض بً ٦ما٫ اهتهم في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ بًٟل ؤو٢ض جَى

ا في 1695هـ/ 1107 الب٨غي )ث. الضًً ًُ م( الظي بلٜ مغجبت ٖالُت في ال٣ًاء وؤنبذ ٢اي

صمك٤. وهظه بقاعة بلى ؤّن الٗشماهُحن ؤنبدىا ًضزلىن بٌٗ الٗلماء الٗغب بلى اإلاىانب 

الضًيُت اإلاغمى٢ت في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ. وجظ٦غ ٦خب التراظم ؤّن زلُل بً اؾٗض الب٨غي 

جىلى ؤلاٞخاء في صمك٤ و٢اص زىعة يض الىالي ٖشمان باقا ؤبى َى١ م( ٢ض 1759هـ/ 1173)ث. 

م( واهتهذ بخىلُت بؾماُٖل باقا الٗٓم والُا ٖلى صمك٤ )في ٖام 1723هـ/ 1135)ؾىت 

الب٨غي  و٧ان ٢بل طل٪ ب٣لُل ٢ض عاح ًبرػ مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً 3م(1725هـ/ 1138

ً الهض٣ًي بىنٟه واخضا مً ؤ في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الشامً ٦بر اإلاكاًش واإلا٨ٍٟغ

٣ت  السلىجُت.  ٖكغ، هسو بالظ٦غ في مجا٫ وكغ الٍُغ

ُت في ال٣غن الشامً  ججاهاثفي ٖغيه لئل (A. Hourani)لبرث خىعاوي ل٣ض ٖؼا ؤ الهٞى

٣ت الؿماهُت في الدجاػ التي مهضث لبروػ ٧ل مً الخغ٦ت الخُجاهُت في  ٖكغ، بغوػ الٍُغ

٣ُا والخغ٦ت اإلا أ4هضًت في الؿىصان، بلى جإزحر الكُش مهُٟى الب٨غي الهض٣ًي .قما٫ بٍٞغ

                                                 

ت  1 ت اإلاضًىت اإلاىىعة، في الغخلت اللضؾيت الخمغة اإلادؿيتاهٓغ: الب٨غي الهض٣ًي، مسَُى ، مسَُى

. لضي الٗضًض مً الباخشحن 3840اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، م٨خبت اإلاضًىت اإلاىىعة، ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م 

ت هجض اؾم الغخلت السمغة الخؿُت.  الظي اَلٗىا ٖلى وسست اإلاسَُى

)جغظمت ٖمغو اإلاالح، صًىا اإلاالح(،  غصمكم في اللغهحن الثامً ككغ والخاؾم ككاهٓغ: لُىضا قُلكغ،  2 

 .189، م 1998صمك٤،   

3  Rafeq, A. K., The Province of Damascus1723-1783, Beirut, (1966) p. 97  ؤًًااهٓغ :

 .76، م 1، ط1992 صمك٤، ،في اإلامالً واإلاداؾً الكاميت ؤلاؾالميتاإلاىاهب ابً ٦ىان، 

 Hourani, A. H., “The Fertile Crescent in the Eighteenth Century”, in: A Visionاهٓغ:   4

of History and other Essays, Beirut, Khayat‟s,( 1961), p.55. Rafeq, A. K., The Province 
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ٖام  وخى٫ وكإجه ٞمً اإلاٗغوٝ ؤّن الكُش الب٨غي ٢ض ولض في صمك٤ في قهغ طي ال٣ٗضة

خُض  1م(1749هـ/ 1162م( وجىفي بال٣اهغة في زاوي ٖكغ عبُ٘ الشاوي ٖام )1688هـ/ 1099)

أ ٦2بحرة اإلاٗغوٞت بال٣غاٞت ال٨بري.صًٞ بتربت اإلاجاوعًٍ، وهي بخضي زمـ جغب 

ظ٦غ ًىؾ٠ الىبهاوي )ث. بسهىم  م(في ٦خابه "ظام٘ ٦غاماث ألاولُاء"1932هـ/ 1351ٍو

اجه ه٣ال ًٖ جلمُظه ال٣ُب )ألاؾخاط( الخٟني الظي ؾحرص ط٦غه:  أٞو

اص مً الدجاػ بلى ال٣اهغة ٞمغى  "زم حج مىالها الؿُض الهض٣ًي ٖام بخضي وؾخحن ٖو

ٞإعاص الكُش ؤؾخاطها الخٟني ؤن  3ضة قهغ، ٞدان مىلض الؿُض البضويأ٣ٖب صزىله م

ًخسل٠ ًٖ الظهاب بلُه ألظل الؿُض، ٞإقاع بلُه بٗضم الخسل٠، ٞخىظه ؤؾخاطها بلى اإلاىلض 

الكٍغ٠، ٞخىفي الؿُض الهض٣ًي وهى في اإلاىلض لُلت الشاوي ٖكغ مً قهغ عبُ٘ الشاوي ٖام 

اعجه  ٨4بري زاعط مضًىت ال٣اهغةم( وصًٞ بال٣غاٞت ال1749هـ/1162) و٢بره زم مكهىع زم بٍؼ

                                                                                                                       

of Damascus1723-1783, p. 97-101; F. De Jong., “Khalwatiyya”, in: EI² IV New 

Edition (1978), pp.991-993.  ًًا: ؤ٢اعنTrimingham, J. S., The Sufi Orders in 

Islam,London, Oxford University press, (1971). p. 107.  

ن الب٨غي الهض٣ًي ٢ض إ٢ض ط٦غ ب ؾلً الضعّعن اإلاغاصي في إفي عؾالت الض٦خىعاة ًظ٦غ ب ُٞٛاعثالباخض  1

 ؤكيانؾلً الضعع في ، وهظا لِـ ص٣ُ٢ا اهٓغ: مدمض بً زلُل اإلاغاصي، م1778للهجغة  1192جىفي ٖام 

عجائب آلازاع في التراحم ؛ ٢اعن: ٖبض الغخمً الجبرحي، 199، م4، ط1988، بحروث، اللغن الثاوي ككغ

ؼ ظما٫ الضًً(. ٢اعن: 454، م)1، ط1998ال٣اهغة،  ،وألازباع  ,C. Brockelmann. )جد٤ُ٣ ٖبض الٍٗؼ

“al-Bakrī”, in: EI² I (1986), pp. 965-966. أ

اث في ٦خابه،  2 اعةاهٓغ: ًظ٦غ ابً الٍؼ زالر  بلىال٣غاٞت ال٨بري ج٣ؿم  بن، الىىاهب الؿياعة في جغجيب الٍؼ

وعف واإلاهُني والٗشماهُت  ؤلامامالى٣ٗت الهٛغي واإلاكاهض والى٣ٗت ال٨بري، والشاهُت ظهت  ألاولىظهاث 

حره. ٢اعن: ٖبض اإلاىٗم الخٟني،  ، 2003، ال٣اهغة، اإلاىؾىكت الصىفيتوؾىا وزىاء والشالشت ظهت الجبل ٚو

 . 83 -82م

خمض البضوي ؤم(، اهٓغ: ماصة 1276مهغ )ث.  ؤولُاء٦بر ؤخمض البضوي ؤ٣ًهض الكُش ناخب ال٨غاماث  3

 ؾالمُت.ؤلاأفي صاثغة اإلاٗاٝع 

اث في اإلاهضع  ؤنجغبت مً الترب ٢ض صًٞ الهض٣ًي، ل٨ً مً اإلاهم  بإيلم ال وٗ  4 ًظ٦غ في  ؤٖالهابً الٍؼ

حن "وهم ظماٖت مً وؿل  . ؤٖالهب٨غ الهض٤ً عض ي هللا ٖىه" ٦ما وعص في جغظمخه  ؤبيال٣غاٞت م٣برة الب٨ٍغ

 .227م
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جًا٠ٖ ألاظىع، و٢ض ٖمل له ؤؾخاطي في قهغ قٗبان مً هظا الٗام مىلضا ُٖٓما قضث 

أ1بلُه الغخا٫".

ل٣ض وكإ الكُش مهُٟى الب٨غي ًدُما، خُض جىفي والضه ٦ما٫ الضًً الظي ج٣ضم ط٦غه 

ً ٖمه اخمض بً ٦ما٫ الضًً بً ٖبض ال٣اصع ؤٖاله، و٧ان ٖمغه ؾخت ؤقهغ، ٨ٟٞله وعٖاه اب

أ2الهض٣ًي، وب٣ي ٖىضه في صاعه، ٢غب البُماعؾخان الىىعي.

ّالبىغي الصضًلي في ؾىعٍا  .2

ؤّن الكُش الب٨غي الهض٣ًي َلب الٗلم مىظ البضاًت في صمك٤،  Ralf Elgerٌكحر الباخض 

وصعؽ ٖلى مكاهحر الٗلماء، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الكُش مدمض بً ببغاهُم الض٦ض٦جي 

م الٛؼي م( وؤ1720هـ/ 1133ػب٩ي )ث. م( ومغاص ألاأ1719هـ/ 1132)ث.  خمض بً ٖبض ال٨ٍغ

م( في "ؾل٪ 1791هـ/ 1206ي )ث.وفي مهغ ما وعص لضي اإلاغاص 3م(1731هـ/ 1144)ث.

وؤظاػ له الكُش مدمض بً مدمض البضًغي الضمُاَي الكهحر بابً اإلاُذ )ث.  الضعع"...

م(. ل٨ً ال وٗلم بالًبِ ُٞما بطا جل٣ى الٗلم ٖىه في صمك٤ ؤم في صمُاٍ 1727هـ/ 1140

 مهغ، ألهىا وظضها مً ظهت ًظ٦غ اإلاغاصي مضًىت صمك٤، ومً ظهت ؤزغي ًظ٦غ مضًىت

                                                 

 . 474، م2، ط1962 ال٣اهغة، ، ال٣اهغة،ألاولياءحامم هغاماث اهٓغ: ًىؾ٠ الىبهاوي،  1

اه  بّنأ  ”al-Bakrī“ ماصة الب٨غيأ ؤلاؾالميتصائغة اإلالاعف ًظ٦غ بغو٧لمان في  2  was“ٖمه ٢ض ٖع

brought up by his uncle”  ش بِىما في ًظ٦غ ابً ٖمه. اهٓغ: صاثغة اإلاٗاٝع  باألإلااهُت اللغبي ألاصبجاٍع

 C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen: ؤًًا، و٦ظل٪ 956، مهضع ؾاب٤ م ؤلاؾالمُت

Literatur, Leiden, (1949) s II, p. 348; s II, p. 477. 190، م 4، ط، ؾلً الضعّع٢اعن: اإلاغاصي .

 .Tasawwuf”, in EI² V X (1996), Leiden, pp“: ؤلاؾالميتصائغة اإلالاعف ماصة جهٝى في  ؤًًااهٓغ 

313-340.  

 ؤًًاػب٩ي ٞهى مغاص ألاأ ؤمانىفي ولض في صمك٤ وصًٞ بمغط الضخضاح،  ألانلمدمض الض٦ض٦جي جغ٦ماوي  3

ل صمك٤ ه٣كبىضي نىفي هاظغ  ٣ت الى٣كبىضًت اإلاجضصًت )وهي ؤبالص الهىض وأ بلىهٍؼ  ألا٦ثرأزظ هىا٥ الٍُغ

الٛؼي ٞىلض في صمك٤ وجىفي بم٨ت.  ؤمااهدكاعا باإلا٣اعهت م٘ الى٣كبىضًت الخ٣لُضًت(، وجىفي في ال٣ؿُىُُيُت 

. خى٫ الى٣كبىضًت 118،م1، ط129، 27-25،م4،ط1988، بحروث، ؾلً الضعّعاهٓغ: اإلاغاصي، 

 ,Ralf, Elger. ٢اعن: 333م ؤلاؾالمُتاإلاجضصًت اهٓغ ماصة جهٝى مهضع ؾاب٤ في صاثغة اإلاٗاٝع 

Mustafa al-Bakrī: Zur Schenefeld: EB Verdag, (2004) , p. 45. 
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اعجه مهغ وعص لضًه:" ... ومً هىا٥ ؾاع بلى صمُاٍ وؤ٢ام هىا٥ في ظام٘  صمُاٍ لضي ٍػ

ٖلُه ال٨خب  ض البضًغي الكهحر بابً اإلاُذ و٢غؤالبدغ وازظ بها ًٖ ٖالمتها الكمـ مدم

الؿخت )ؤي مهىٟاث الخضًض اإلاكهىعة عواًت وصخت، وهي الصخُدان للكُسحن البساعي 

أ 1والترمظي واليؿاجي وابً ماظه( واإلاؿلؿل باألولُت".ومؿلم، والؿجن ألبي صاوص 

هـ/ 1144والػم الكُش مهُٟى الب٨غي الكُش ٖبض الٛني بً بؾماُٖل الىابلس ي )ث.

ُت في ال٣غن الشامً ٖكغ، و٢غؤ ٖلُه مضة  وهىأ2م(1731 مً مكاهحر الٗلماء وعظا٫ الهٞى

٤ حٗالُم ابً ٖغبي )ث. ُت لضًه ٞو م( 1240هـ/ 638في صمك٤، خُض ازظ ٖىه حٗالُم الهٞى

ظ٦غ اإلاغاصي ؤهه ٧ان ًمضخه ٦شحرا، التي وعصث في ؤهم مالٟاجه )مشل  الٟخىخاث اإلا٨ُت( ٍو

ت زظ ٖىه حٗالُم بٌٗ الخغ٧و٢ض ؤ ٣ت ال٣اصٍع ُت هسو بالظ٦غ الٍُغ اث الهٞى

ًظ٦غ الىبهاوي في هظا الؿُا١ ما وعص مً ٢ى٫ للب٨غي الهض٣ًّي في ٦خابه  3والى٣كبىضًت.

                                                 

الٟخذ اإلاُضومي  ألبي، هى ٦خاب باألوليتاإلاؿلؿل . 192م-191م ،4، طؾلً الضعّعاهٓغ: اإلاغاصي،  1

، م 2هـ، ط1365اؾخاهبى٫،  ،هكف الـىىّنلضي خاجي زلُٟت في  ألامغأم(. ٦ما وعص 1364 هـ/766)ث.

. خى٫ ابً ماظه ٣ٞض ازخل٠ الٗلماء ُٞه ٞجٗلىا 305،م1، طآلازاععجائب . ٢اعن: الجبرحي، 1677

إ  لُىا  ؤلامامال٨خاب الؿاصؽ مَى ؾمُذ  وبهماال٨خب الصخاح هي ٚحر ال٨خب الؿخت  ؤنوكحر  ؤنمال٪، ٖو

، بحروث، كلىم الحضًث ومصؼلحاجهال٨خب الؿخت بالصخاح ٖلى ؾبُل الخٛلُب. اهٓغ: نبخي الهالر، 

الغؾالت اإلاؿخؼغفت لبيان مكهىع هخب الؿىت ، مدمض بً ظٟٗغ ال٨خاوي، 119 -118، م 1978

 .11-10م هـ،1332صمك٤،  ،اإلاكغفت

اص  بلىمخهٝى ولض ووكإ في صمك٤ وعخل  2 ؾىعٍت وجى٣ل في ٞلؿُحن وؾىعٍا والدجاػ، جىفي  بلىبٛضاص ٖو

وؿيت في الغخلت اللضؾيت وكض صضعث في بحروث كام الحظغة ألا، ؤهمهافي صمك٤، وله عخالث ٖضًضة 

اهٓغ . 1998كام  ، والحليلت واإلاجاػ في عخلت بالص الكام ومصغ والحجاػ، صضعث في صمكم1990

ؿ٩ي، 154، م 1طعجائب آلازاع، جغظمخه في  ش الاصب الجغغافي؛ ٦غاحك٩ٞى ، 1987 بحروث،اللغبي،  جاٍع

 .832م

ت حؿمى  3 ٣ت الجُالهُت، وجيؿب ؤال٣اصٍع م( 1166 هـ/562 الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي )ث. بلىًًا الٍُغ

٣ت م٘ مباصت  ؤهمفي ال٣غن السامـ للهجغة في مضًىت بٛضاص، ومً  ؤؾؿهاالظي  مباصئها اوسجام الٍُغ

ٗت، اهدكغث في ظمُ٘ البالص  ٣ت الى٣كبىضًت ٣ٞض  وؤما، ؤلاؾالمُتالكَغ مدمض بهاء الضًً  ؤؾؿهاالٍُغ

لُٟت الس بلىم(، و٧اهذ حؿمى في البضاًت الهض٣ًُت وؿبت 1389 هـ/801البساعي الكهحر بى٣كبىض )ث.

ب٨غ الهض٤ً عض ي هللا ٖىه، وجىدكغ خالُا في الهىض وجغ٦ؿخان وجغ٦ُا وبالص الكام، وخى٫  ؤبيالغاقضي 
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ه ؤظاػه في اإلاىام وال٣ُٓت ب٨خبه 
ّ
"الؿُٝى الخضاص في ؤٖىا١ ؤهل الؼهض٢ت وؤلالخاص":"وط٦غ ؤه

ت ٣ت ال٣اصٍع و٢ض وعص لضي الىبهاوي:"  1والى٣كبىضًت". ومالٟاجه التي ػاصث ٖلى ماثخحن، وبالٍُغ

 ٤ ٍغ ٤ ْاهغ مً مدمض باؾُٗض الهىضي َو ٣حن: ٍَغ ٤ الى٣كبىضًت مً ٍَغ اهه ازظ ٍَغ

ض البؿُامي )ث.  ٤ 875هـ/ 226باًَ جل٣اه مً عوخاهُت ؤبي ًٍؼ م( ؤو ًٖ ٚحره مً ٦باع ٍَغ

 ٤ الشاوي. ٞغؤًذ الى٣كبىضًت. ٢ا٫ ؾُضي مهُٟى الب٨غي : "ٞخٗل٤ زاَغي في هظا الٍُغ

بٗض مضة ؤوي في م٩ان بحن ظماٖت اٖٝغ ٚالبهم و٧لهم مً الهالخحن، ل٨ني لم اٖٝغ 

ذ البٌٗ، زم جٟغ٢ىا ٞالخٟذ ًٖ ٌؿاعي وبطا  بغظل هاثم ٢ُل لي ؤو و٢٘ الجمُ٘ وبهما ٖٞغ

ض البؿُامي عض ي هللا حٗالى ٖىه، ٣ٞلذ بطا ال اطهب ختى آزظ ٖىه في ؾغي ب هه ؤبى ًٍؼ

٤ الى٣ك ُت ٢غبا  ّنأو٦ما وٗلم ٞة 2بىضًت".ٍَغ ٣ت الى٣كبىضًت حٗخبر ؤ٦ثر الُغ١ الهٞى الٍُغ

أ بلى حٗالُم ؤهل الؿىت.

٣ت السلىجُت ًٖ الكُش ٖبض الل٠ُُل٨ً ه٣ُت الخدى٫ في خُاجه ؤ بً خؿام  هه ؤزظ الٍُغ

مه ألاؾماء، زم ؤِطأ 3م(1709هـ/1121الضًً الخلبي السلىحي )ث. 
ّ
ن له في صمك٤، الظي ٖل

                                                                                                                       

٣ت الكُش مغاص   ,Zarconeمً الهىض ٖلى ًض الكُش اخمض مٗهىم.  ؤزظهاالى٣كبىضًت اإلاجضصًت ٞتي ٍَغ

TH., “Tasawwuf”, in EI² V. X Leiden (1996), pp. 313-340.  ،الؼغق اهٓغ: ممضوح الؼوبي

بضو 158، م111، م2004، صمك٤، وػبيلت الخؼىّع اليكإةالصىفيت ؿغوف  زظ ؤالب٨غي  ؤن. ٍو

ُت مً ٖضة قُىر ٞمشال الى٣كبىضًت مً ٖبض الٛني الىابلس ي و٦ظل٪ مً مغاص ألاأ ػب٩ي الُغ١ الهٞى

 ,Trimingham, J. S., The Sufi Orders in Islam: ؤًًام(. اهٓغ 1720 هـ/1133البساعي )ث.

Oxford University press, (1971), p. 62; 186.  :٢اعن اًًاMargoliouth, D.S. “Qadiriyya”, 

EI²  IV (1997), pp. 380-384; Algar, H. “Nqshabandiyya”, EI²  VII  Leiden, (1993), pp. 

934-936. 

، 4، طؾلً الضعّع؛ ٢اعن: اإلاغاصي، 481،م2ط ،1962 ال٣اهغة، ،ألاولياءحامم هغاماث اهٓغ: الىبهاوي،  1

 . 194م

٣ت لم حٗٝغ بهظا الاؾم  ؤن. م٘ الٗلم 481،م2،طألاولياءحامم هغاماث اهٓغ: الىبهاوي،  2  بالأهظه الٍُغ

 في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ.

 :F. De Jong., “Khalwatiyya”, in. ٢اعن: 123،م 3، طؾلً الضعّعاهٓغ، جغظمخه لضي اإلاغاصي في  3

EI²  IV (1978), pp.991-993.  ظاه ًظ٦غ الجبرحي في عجاثب آلازاع "عباه الكُش ٖبض الل٠ُُ الخلبي ٚو
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٣ت السلىجُت، و٧اهذ ُٞ ما بٗض باإلاباٌٗت لُسلٟه، ٞباٌٗه الكُش مهُٟى الب٨غي ٖلى الٍُغ

اجه ٦ما ٌكحر اإلاغاصي بضمك٤ وصًٞ بتربت مغط الضخضاح زم باٌٗه َالب الكُش زلُٟت  1ٞو

٣ت اإلاظ٧ىعة.   له للٍُغ

هـ/ 1119ؾىت ) 2الكُش الب٨غي ؾ٨ً بًىان اإلاضعؾت الباطعاثُت هظ٦غ في هظا الؿُا١ ؤّنأ

هؼواء للٗمل في جإل٠ُ ألاوعاص وهي بمشابت ؤصُٖت وابتهاالث صًيُت بلهُت م( ابخٛاء ؤلاأ1707

٣ت السلىجُت، ه٠ًُ ؤًًا  ُت بك٩ل ٖام، وبك٩ل زام لضي ؤجبإ الٍُغ لضي ؤهل الهٞى

ض الهىفي ٖلى هٟؿه ؤو الكُش ٖلى جلمُظه مً ألاط٧اع )خل٣اث الظ٦غ(  ما ًغجبه اإلاٍغ

 والٗباصاث. 

هخى٫ 
ّ
ؤزىاء م٩ىزه في اإلاضعؾت اإلاظ٧ىعة" وهؼ٫ في  اإلاباٌٗت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله وعص لضي اإلاغاصي ؤه

حجغة بها ٣ًهض الاهٟغاص والاقخٛا٫ باألط٧اع وألاوعاص، وؤطن له قُسه اإلاغ٢ىم باإلاباٌٗت 

ً ؤي ٖام ) م( بطًها ٖاما ٞباٌ٘ في خُاجه و٧اهذ جل٪ 1708هـ/ 1120والخسل٠ُ ؾىت ٖكٍغ

 بهاخب وهه٠ جه، وؾمٗه مغة ٣ًى٫ الكُش الجىُض لم ًٟٓغ َى٫ ٖمغه بالأؤػهغ ؤو٢ا

قاء هللا، زم بّن قُسه  هخم بمً ًىن٠ بالخمام؟ ٣ٞا٫ له ؤهذ بْنأ٣ٞا٫ له و٦م ْٟغجم ؤ

اإلاغ٢ىم صٖاه صاعي الخ٤ ٞلبى، زم بن جالمظجه جىظهىا بلى ناخب الترظمت واظخمٗىا ٖلُه 

                                                                                                                       

ت والخد٤ُ٣" ط ، ال٣اهغة، الخؼؽ الخىفيليت الجضًضة٢اعن: ٖلي مباع٥،  .246، م1بلبان ؤهل اإلاٗٞغ

أ .129، م3هـ، ط1306 -1304

م( 1266 هـ/665.بً ٖشمان )ث بؾماُٖلالضخضاح الصخابي ٖبض الغخمً بً  ألبي"الضخضاح" وؿبت  1

ش اإلاضاعؽج٣٘ قمالي اإلاضًىت، اهٓغ: ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، وأ  .104م ،1، ط1991 بحروث، ،الضاعؽ في جاٍع

خض ؤ محٗٝغ باؾ هظه اإلاضعؾت صازل باب الٟغاصٌـ والؿالمت قمالي ظحرون و٢ض ٧اهذ ٢بل طل٪ صاع 2

اء الباصعاجي، ولي ال٣ًاء في بٛضاص ٖلى ٦غه مىه  ؤبيهجم الضًً ٖبض هللا بً  ؤوكاها، و٢ض ألامغاء ؤ٧ابغ الٞى

ش اإلاضاعؽم(. اهٓغ: ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، 1257 هـ/655)ث. ، ل٨ىه ًظ٦غ 154، م1، طالضاعؽ في جاٍع

 في اإلامالً واإلاداؾً ؤلاؾالميتاإلاىاهب اإلاضعؾت باؾم الباصعاثُت بدٝغ الضا٫. ولضي ابً ٦ىان في 

 ,.Ralf, Elgerًظ٦غ اإلاضعؾت البضعاثُت ل٨جها بالهالخُت بؿٟذ ٢اؾُىن. ٢اعن:  325،م 1، طالكاميت

Mustafa al-Bakrī , p. 53. 
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وطإ ؤمغه و٦ثر ظم٘ ظماٖخه بلى ؾىت ازىحن وظضصوا ؤزظ البُٗت ٖىه ٞكإ زبره 

."ً كٍغ أ 1ٖو

بضو ؤّن الجبرحي ؤ ولِـ لضًىا صلُل ًشبذ ما وعص  2زُإ ٖىضما ٢ا٫ اهه وكإ في بِذ اإلا٣ضؽ.ٍو

ه ٌٗخبر ماعزا، ومً اإلاٟغوى ظضال ؤن ًلتزم بالض٢ت.
ّ
م ؤه ألضي الجبرحي ٚع

 مً الكُش ل٣ض ط٦غها ؾاب٣ا ؤّن الكُش الب٨غي الهض٣ًي ٢ض ؤزظ الُ 
ً
٣ت السلىجُت بظاػة ٍغ

ٖبض الل٠ُُ الخلبي اإلاظ٧ىع ؤٖاله، ل٨ً مً اإلاهم ؤن وٗلم ؤًًا ٠ُ٦ اهخ٣لذ هظه 

٣ت بلى هظا الكُش وما هي الٓغوٝ التي ؾاٖضث ٖلى طل٪؟. أالٍُغ

 ، ش السلىجُت في الضولت الٗشماهُت ٞهىا٥ صعاؾاث ٖضًضة خى٫ هظا اإلاىيٕى هظ٦غ  خى٫ جاٍع

ت في ٞتراث ػمىُت  Kissling, Martin, 3اخشحن: مجها صعاؾت الب ُّ بضو لىا ؤن الؿلُىت الٗشماه ٍو

ت ٞدؿب وبهما ألؾباب  ُّ ت ؤو عوخاه ُّ مُٗىت شجٗذ وظىص مشل هظه الُغ١ لِـ ألؾباب صًي

ُت للضولت و٦ؿبهم إلاىاظهت ؤٖضائهم، هسو بالظ٦غ  ؾُاؾُت، وٗني جإًُض عظا٫ الهٞى

ض الشاوي ) م( و٦ظل٪ ٞترة ؾلُمان ال٣اهىوي 1512-1481هـ/ 918-886ؾىىاث خ٨م باًٍؼ

وهظا ألامغ ًدكابه وؿبُا  4م(.1594هـ/ 1003م( ومغاص الشالض )ث.1566 -1520هـ/ 926-974)

                                                 

، خُض 472، م 2،طألاولياءحامم هغاماث ؛ ٢اعن: الىبهاوي، 191، م4، طؾلً الضعّعاهٓغ: اإلاغاصي،  1

 ًىعص هٟـ الغواًت. 

 ؤن٧اهذ في صمك٤، ٞما ًجظب الىٓغ  وكإجه ؤن. وعٚم 452، م1ط ،عجائب آلازاعاهٓغ: الجبرحي،  2

الب٨غي الهض٣ًي ٢ض وكإ في بِذ اإلا٣ضؽ وعٖاه بالٗلم الكُش ٖبض الل٠ُُ  ؤنالجبرحي في جغظمخه ًظ٦غ 

، عباه قُسه الكُش ٖبض الل٠ُُ الخلبي وؤ٦ملها ألازال١ ؤ٦غمالخلبي، وعص لضًه:"وكا ببِذ اإلا٣ضؽ ٖلى 

ت والخد٤ُ٣، ٟٞا١ طل٪ الٟٕغ  ظاه بلبان اإلاٗٞغ هغث به في ألانلٚو الىظىص قمـ الًٟل ٞبٕر  ؤ٤ٞ، ْو

لما  أهثرا وهٓما". وؤبضٕٞهما ٖو

 .Martin. B. “A Short History of the Khalwati Order of Dervishes”, in (Keddi Nاهٓغ:   3

R. ed): Scholars Saints and Sufis, Muslim Religious Institutions since 1500, Berkeley-

Los Angles, (1972), p. 275-305; Kissling, H.J. “Aus der geschichte des Chelvetiyya”, 

ZDMG 102, (1953), pp. 233-289; F. De Jong., “Khalwatiyya”, pp.991-993.أ

 Halil Inalcik, The Ottoman Empire The Classical Period 1300-1600. (N. Y.)اهٓغ:  4

(1989), pp. 70-75.  
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ُت لىٟـ الهضٝ ؤًًا. ل٨ً باإلا٣ابل  م٘ ٞترة اإلامالُ٪ في مهغ الظًً ٢غبىا عظا٫ الهٞى

م( 1520 -م1512هـ/ 926-هـ918ٞان في ٞترة ؾلُم ألاو٫ ؤي ؤواثل ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ )

٧اهذ ٞترة ظمىص ليكغ السلىجُت. وم٘ مُل٘ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ وزانت في ؤًام خ٨م 

م( وبٌٗ ؾالَحن آ٫ ٖشمان، هجض 1617 -1603هـ/ 1026-1012الؿلُان اخمض ألاو٫ )

السالٝ بحن جُاع مداٞٔ مً الٗلماء اإلاؿلمحن وعظا٫ السلىجُت، و٦ظل٪ ال وٟٛل الٗلماء 

٣ىؾهم الضًيُت مً وظهت الىٓغ الؿيُت.الؿ أيُحن الظًً ٖاعيىا مماعؾاتهم َو

ؤّن السلىجُت هي  ٌكحر في ماصة "زلىجُت" في صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت،F. D. Jong  الباخض 

غي )ث. ه الؼاهضًت، اٖخماصا ٖلى عؤي ٦ما٫ الضًً مدمض الخٍغ هـ/ 1299ٕٞغ مً الابهاٍع

كحر ؤّن ؤو٫ مً ا1882  ّنأي خحن ؤؾخسضم مهُلر "زلىجُت" هى ٖمغ السلىحي، فم(، َو

الكُش مهُٟى الب٨غي الهض٣ًي ًظ٦غ ؤّن الكُش مدمض بً هىع الضًً السلىحي البالِس ي 

٣ت. 1267هـ/ 666)ث.  م( هى ؤو٫ مً ؤَل٤ اؾم السلىجُت ٖلى هظه الٍُغ

ً مدمض هللا بُٞظ٦غ ؤن ٖبض ال٣اهغ بً ٖبض  م(1952هـ/1371ؤما مدمض ػاهض ال٩ىزغي )ث.

م(، الظي صًٞ في 1168هـ/ 564بي الىجُب الؿهغوعصي )ث.الب٨غي الهض٣ًي اإلاٗغوٝ بإ

ُت مشل  ذ ٖىه الٗضًض مً الُغ١ الهٞى عباٍ بىاه في زغبت ٖلى نهغ صظلت، هى الظي جٟٖغ

حرها، زم اهخ٣لذ بلى ٢ُب الضًً الابهغي  ت وال٨بروٍت والسلىجُت والجلىجُت ٚو اإلاىلٍى

ىه ؤ1194هـ/ 590)ث. م(، ومىه 1255هـ/ 653زظ الكُش ببغاهُم الؼاهض ال٨ُالوي )ث.م( ٖو

(، ومً ؾاللت الكُش مدمض بً هىع 1267هـ/ 666جل٣ى الكُش مدمض بً هىع السلىحي )ث.

٣ت الكُش ٖمغ السلىحي )ث. م( ومً ؾاللخه اهخ٣لذ بلى ًديى  1329هـ/ 730جل٣ى الٍُغ

م(، 1474هـ/ 879مض بهاء الضًً الاعػهجاوي )ث.م(، والكُش مد1464هـ/ 869الكغواوي )ث.

أ  1م(.1494هـ/ 900اإلاٗغوٝ بكلبي زلُٟت )ث. والكُش ظما٫ السلىحي

                                                 

البدىر ال٩ىزغي،  ٢اعن: مدمض ػاهض .F. De Jong., “Khalwatiyya”,EI² IV pp..991-993اهٓغ:  1

لت الخلىجيت ؤؾاهيضالؿييت كً بلع عحاٌ  . ًظ٦غ اإلاال٠ ٧امل 34م -21، م2004، بحروث، الؼٍغ

الؿاصة  ؤوعاص: مدمض خؿحن مسلٝى الٗضوي، ؤًًاالكُش ٖبض ال٠ُُ الخلبي. ٢اعن  بلىالؿلؿلت 

، ال٣اهغة، البضاًاث في الخصىف ؤهلؾغاج ؛ ٖبض السال٤ الكبراوي، 67، م1963، ال٣اهغة، الخلىجيت



71 

٣ت السلىجُت في ؾىعٍا، بإهظ٦غ باليؿبت لي خض جالمُظ قلبي الكُش بصَعـ ؤ ّنأكغ الٍُغ

ُالصًا، زلُٟت اإلاظ٧ىع ؤٖاله، هى ؤو٫ مً وكغ السلىجُت في ؾىعٍا في ال٣غن السامـ ٖكغ م

زم بٗض ٢غهحن، ظاء  ؾخاهبى٫ ليكغها في ؾىعٍا،ض ؤعؾل مً ٢بل عظا٫ السلىجُت في بخُ

الظي ونل بلى مضًىت خلب، والظي  1م(1685هـ/ 1097خض ٖلماء ؤصعهت )ث.ٖلي ٢غة باف ؤ

٣ت في مضًىت  ؾاٖض ٖلى وكغ السلىجُت في ؾىعٍا، و٢ض جل٣ى ٖبض الل٠ُُ الخلبي هظه الٍُغ

٣ت ٦ما ٢ضمىا  واهخ٣ل بٗضثظ خلب مؿ٣ِ عؤؾه، بلى مضًىت صمك٤ ليكغها، ٞإظاػ الٍُغ

ظ٦غ اإلاغاص ٣ت ي في جغظمخه لٗبض الل٠ُُ الخلبي ؤللكُش الب٨غي الهض٣ًي. ٍو هه ؤزظ الٍُغ

٤ اإلاغاصي(، الظي ازظ ًٖ 1702هـ/ 1114ًٖ قُسه، مهُٟى الاصعوي )ث. م( )الاصعهىي ٞو

٣ت السلىجُت ٧اهذ ٖىض ألاجغا٥  بطن ًبضوأ 2قُسه ٢غة باف اإلاظ٧ىع ؤٖاله. لىا ؤّن بظوع الٍُغ

و٦ظل٪ في مىا٤َ ال٣ٟ٣اػ )ال٣ى٢اؽ( ومً زم اهخ٣لذ بلى البالص الٗغبُت، وٗني ؤنها اهدكغث 

أبىاؾُت ألاجغا٥.

مما ًا٦ض طل٪ ؤّن مىاًَ اؾماء عظا٫ السلىجُت حكحر ؤّن السلىجُت اهدكغث مً ؤماؾُا وهي 

جها بلى اؾخاهبى٫ في ال٣غن السامـ ٖكغ مُالصًا، هظ٦غ ٖلى مً بالص ألاهايى٫ الىؾُى وم

م ؾُظ٦غ الخ٣ا( الظي ولض في الجىىب الكغقي مً 1464ؾبُل اإلاشا٫: ًديى الكغواوي )ث.

ال٣ى٢اؽ في والًت قغوان، زم اهخ٣ل بلى با٧ى في ؾاخل بدغ السؼع في مىختى ظبل ال٣ى٢اؽ 

ومدمض  وهى ؤو٫ مً ههج حُٗحن السلٟاء، وصًٞ هىا٥، و٢ض وكغ السلٟاء في ؤم٨ىت مسخلٟت

الا٢ؿغاجي )اإلاٗغوٝ بكلبي زلُٟت ؤو ظلبي وحٗني ظما٫ السلىحي اإلاٗغوٝ بجلبي ؾلُان 

                                                                                                                       

ش ال٣ضؽ مدمض . ًظ٦غ الباخض180هـ، م 1366  ؤن( 2004والسلُل )لىضن:  ٖضهان البسُذ في ٦خاب جاٍع

ٗت والخىُٟت واهم مً  ؤًًامدمض السلىحي ٌٗخبر ماؾؿها وحٗٝغ  ضة بالكَغ ٣ت مٍا بال٣غباقُت وهي ٍَغ

 .89وكغ حٗالُمها هى الكُش مهُٟى الب٨غي في ال٣غن الشامً ٖكغ، م

ش  1 هض٣ًي التي ط٦غهاها في ماصة الب٨غي ال ؤلاؾالمُتالٗغبي وصاثغة اإلاٗاٝع  ألاصبط٦غه بغو٧لمان في جاٍع

ُان الكلائم الىلماهيت في كلماء الضولت اللثماهيت٢اعن: َاق٨بري ػاصة، . ؾاب٣ا ُاث الٖا ، في خاقُت ٞو

 .Ralf Elger, Mustafa al-Bakrī, p. ٢اعن: 165 -161،م2هـ، ط 1299الؼمان، ال٣اهغة،  ؤبىاء وؤهباء

62. 

   .Ralf Elger, Mustafa al-Bakrī ,pp. 44-45; 62-63. ٢اعن: 123، م3، طؾلً الضعّعاإلاغاصي،  2
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ٗخبر بلٛت ألا جغا٥ الغباوي وؾلُان ٌؿخٗمل في ٦باع الاولُاء ٖىضهم(. و٢ض ولض في ؤماؾُا َو

ٖاله، الظي ولض في اإلاظ٧ىع ؤي ٢غاباف الىلي اإلاٗغوٝ والكُش ٖل مً زلٟاء ًديى الكغواوي،

٤ ص الغؤؽ(، ومهُٟى الاصعهىي الظي ؤالاهايى٫ في بلض ًضعى ٢غاباف )ؤي ألاؾىأ زظ الٍُغ

ًٖ ٖلي ٢غاباف واهخ٣ل بلى اؾخاهبى٫، ومً زم ٖبض الل٠ُُ الخلبي السلىحي الظي ولض في 

في  وهى اإلاىلىص 1وؤزظ مً مهُٟى الاصعهىي في مهغ ال٣اهغة. خلب وصًٞ في صمك٤،

 ألاهايى٫ زم اهخ٣ل بلى بؾخاهبى٫ وجىفي هىا٥.

بٗض البُٗت التي جمذ م٘ قُسه ٖبض الل٠ُُ الخلبي، لم ٣ًم في الؿىىاث ألاولى في مهمت 

٣ت السلىجُت ؤزىاء وظىصه في ؾىعٍا خُض ٧ان مخ٨خما في هظا الباب،  وبهما ٧ان وكغ الٍُغ

اعة ألاأ اعة 1710هـ/ 1122) ٖامما٦ً اإلا٣ضؾت في ؾىعٍا، ٟٞي مىي٘ اهخمامه ٍػ م( ٢ام بٍؼ

ت بغػة التي حٗخبر ياخُت مً مضًىت صمك٤ الُىم، وؾٝى هدىاو٫ اإلا٣ام الظي ًيؿب  ٢2ٍغ

بغء ألاؾلام في بلى ببغاهُم ٖلُه الؿالم الخ٣ا. خُض سجل جٟانُل عخلخه جدذ ٖىىان 

اعة بغػة واإلالام اعة اإلا٣ام ٦ما ًى٣ل الكُش  3.ٍػ )م٣ام ببغاهُم ٖلُه الؿالم( و٧ان الضاعي لٍؼ

م( ؤّن هظا 1052 هـ/444الب٨غي ًٖ ٦خاب ًٞاثل الكام وصمك٤ ألبي الخؿً الغبعي )ث.

ٌؿخجاب ٞحها الضٖاء وهي مٛاعة ألاعبٗحن وظام٘ بني ؤمُت خض زالزت ام٨ىت اإلا٩ان ٌٗخبر ؤ

                                                 

، 2000، صمك٤، في اللغن الثاوي ككغ الهجغّي وؤكياجهاكلماء صمكم مدمض مُُ٘ الخاٞٔ،  1

لت الخلىجيت ؤؾاهيضالبدىر الؿييت كً بلع عحاٌ ؛ مدمض ػاهض ال٩ىزغي، 246،م1ط -28، مالؼٍغ

  .F. De Jong., “Khalwatiyya”, in: EI²  IV .pp. 991-993.٢اعن: 34م

ش في الضاعؽ الضمك٣ي، الىُٗمي مدمض بً ال٣اصع ٖبض الىُٗمي، 2  ؛13،م1، ط1991 بحروث، ،اإلاضاعؽ جاٍع

 بً ًاؾحن ؛ الٗضوي،271 ،1998 ، صمك٤،الكام فظائل في ألاهام جدفت مدمض، بً خمضؤ البهغوي،

اعاث هخاب الٗضوي، مهُٟى  خبِب، بً مدمض ،(مسؼىػت) خبِب ؛ اب16ً،  1956 صمك٤، ،بضمكم الٍؼ

ـام ُصّعّ
ّ
ام َمَداِؾً في الى

ّ
ت ،الك ت Princeton مسَُى  .1862 .ع٢م Yahuda Collection يهىصا، مجمٖى

(Els) fol.8v سيت صمكم ملالم الكهابي، ٢خِبت ًبل،ألاأ خمضؤ الكهابي، ًبل،ألاأ  ،1996 ، ؾىعٍا،الخاٍع

  .Kister, M. J., “Sanctity Joint and Divided”, JSAI, XX (1996), pp.27-28؛ 77-75م

ت اإلاضًىت اإلاىىعة في الؿٗىصًت م٨خبت ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م  3 . وهىا٥ مسُىَت 3840اٖخمضها ٖلى مسَُى

يؿخىن: ؤزغيأ  Yahuda garret, Col. MS, no. 4478: في ظامٗت بٍغ
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٣ه ٢بل ونىله بلى اإلا٣ام ػاع بٌٗ  1ي ٞى١ بغػة.بغاهُم( الظواإلاسجض )ؤي مسجض ب وفي ٍَغ

والكُش ٖلي ناخب الب٣غة ومغط الضخضاح والكُش ب٩اع.  2ألاما٦ً اإلا٣ضؾت مشل الجباهت

ما٦ً ٖضًضة طاث ٢ضاؾت ٖىض الٗامت، ؤّن الكُش الب٨غي الهض٣ًي ٢ض ػاع ؤومً اإلاالخٔ 

بخه في ؤن ًٓهغ مضي وهظا ًدىافى م٘ ما ًامً به ٖلماء الؿىت، وهٟؿغ اله اعاجه ٚع ضٝ مً ٍػ

اعة، في ْل مٗاعيتها لضي بٌٗ الٗلماء اإلاؿلمحن هسو الخىابلت مجهم. أاؾخدباب الٍؼ

هظ٦غ في هظا اإلاًماع ؤّن الٟترة اإلاملى٦ُت قهضث مٗاعيت قضًضة باليؿبت لخ٣ضٌـ 

ذ الظي ؤْهغه اب ى طل٪ باإلاى٠٢ الهٍغ
ّ
ت )ث. اإلا٣اماث وػٍاعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت، ججل ُّ ً جُم

م( و٢ؿم مً جالمُظه )ال٣لُل ممً ًمشل الخُاع الخىبلي( الظًً ؾاعوا ٖلى 1328هـ/ 729

ؤما٦ً  ههجه ومى٢ٟه مجها، في ّْل اهدكاع ج٣ضٌـ اإلا٣اماث، وما ًغا٤ٞ طل٪ مً ٖباصاث في

ؤما ابً جُمُت و٢ؿم مً جالمُظه الظًً ههجىا وحكّضصوا خؿب  مُٗىت مً الٗالم ؤلاؾالمي.

ت ٣ٞض َغخىا اإلاؿإلت بإؾلىب ظضلي ومى٣ُي ٢اثم ٖلى البرهان والدجج في ال ؿىت الىبٍى

ٖامت  ؤلاؾالم، ٞإْهغوا مى٢ٟهم اإلاٗاعى للبضٕ والخجضًضاث التي ؾاٖض ٖلى وظىصها عبما

ت. ًّ ٣اثض أ3الىاؽ، ألؾباب صًيُت وهٟؿُت وؾُاؾُت ٖو

                                                 

اعة بغػة  ألاؾلامبغء اهٓغ:  1 ت واإلالام،في ٍػ . 3841. ع٢م خ٨مذ، ٖاٝع م٨خبت اإلاىىعة، اإلاضًىت مسَُى

يؿخىن: ظامٗت في ؤزغيأ وسست هىا٥ ٢اعن: ٖلي بً  .Yahuda garret, Col, MS.no.4478  fol. 56vبٍغ

 .67-61، م1950صمك٤،  فظائل الكام وصمكممدمض الغبعي، 

ال في  ؤما٦ًم٩ان ًدخىي ٖلى  2 م٣ضؾت في صمك٤ ، وهىا٥ ظباهت الٗغا١ وم٨ت اإلا٨غمت وظباهت ٖو

ت اعاث بلى ؤلاقاعاث، عاظ٘ الهغوي، ؤلاؾ٨ىضٍع  .95، ٞهاعؽ ال٨خاب 2002، ال٣اهغة، ملغفت الٍؼ

اعةًغاظ٘: ابً جُمُت،  3  39م: 5، ط1988 بحروث، الفخاوي الىبرّي؛ 11ؽ، م.ص بحروث، ،هخاب الٍؼ

.  ًغاظ٘: ابً 219م –أ216،م  27م –أ25:م 27، ط 1981 ، ال٣اهغة،جيميتفخاوي ابً  مجمىق؛

اعة بيذ ؛ 38،م 32،م 29، م 1997 ، بحروث،الجىاب الباهغ في ػّواع اإلالابغجُمُت،  كاكضة في ٍػ

اعة الجىاب الباهغ، وفي  Matthews, Ch., in: JAOS I(1936) pp.21-26 اإلالضؽ ، ٣ًى٫ باليؿبت للٍؼ

غة ؾاٞغ بلى الُىع الظي ٧لم هللا ٖلُه مىس ى بً ٖمغان ٖلُه الؿالم ٣ٞا٫ له البضُٖت "ختى  ؤن ؤبا هٍغ

بهغة بً ؤبي بهغة الٟٛاعي: لى ؤصع٦خ٪ ٢بل ؤن جسغط إلاا زغظذ، ؾمٗذ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم 

غاظ٘ اإلاسجض الخغام ومسجضي ومسجض بِذ اإلا٣ضؽ." ً ٣ًى٫: "ال حٗمل اإلاُي بال بلى زالزت مؿاظض:

 .33ال٨خاب، م 
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ا هـ/ 1222عة له في ال٣ضؽ ٖام )وكحر بإّن الكُش الب٨غي ػاع م٣ام خؿً الغاعي في ؤو٫ ٍػ

اعة م٣ام خؿً 1713هـ/ 1125) م(، وبٗض ٖامحن ؤي ٖام1710 م( ؤًًا جىظه الهض٣ًي لٍؼ

٣ه ؤًًا ػاع بٌٗ  اعة، وفي ٍَغ دا، ٢هضا للٍؼ الغاعي وولضه ٖبض الٗا٫ بال٣غب مً مضًىت ؤٍع

لاماث إلام بغق اإلاألاما٦ً اإلا٣ضؾت، ٦ظل٪ لضي ٖىصجه، و٢ض سجل عخلخه جدذ ٖىىان "

اعة ؾيضي خؿً الغاعي وولضه كبض اللاٌ". أ1اللىاٌ في ٍػ

ّمصؼفى البىغي الصضًلي في بيذ اإلالضؽ. الكيش  .3

٦ما ؤقغث في م٣ضمت الضعاؾت، ال ًىظض زمت جٟانُل قاملت، خى٫ خُاة الكُش الب٨غي 

 ٦2غم( الهض٣ًي )ٖضا الضعاؾت التي نضعث باألإلااهُت مازغا لغال٠ بًلجغ وبالٗغبُت ل٨غم ؤبىأ

ت في خُاجه،  وما وظضهاه في بٌٗ ٦خب التراظم هى بمشابت بًجاػ لبٌٗ الجىاهب اإلاغ٦ٍؼ

لؿُحن ومهغ هسو بالظ٦غ بٌٗ ألاما٦ً التي عخل بلحها هظ٦غ ٖلى ؾ بُل اإلاشا٫ ال٣ضؽ ٞو

غابلـ والٗغا١ وبالصوب مً اإلاٗغوٝ ؤهه ٢ض  الكام ومضن الدجاػ اإلا٣ضؾت، ألّنأ ؾخاهبى٫، َو

ت وٗني م٨ت واإلاضًىت اإلاىىعة ؤعب٘ مغاثحج بلى اإلا بضو ؤ,٦ما ؾيكحر الخ٣ا،  3ضن الدجاٍػ هه ٍو

ت اإلا٣ضؾت، بٗض وكغها في ٧ل مً ؾىعٍا  ٣ت السلىجُت في اإلاضن الدجاٍػ ٧ان ًمهض ليكغ الٍُغ

لؿُحن ومهغ، ًٞال ًٖ اهخمامه بالجاهب الضًني والغوخاوي، وٗني ؤصاء ٍٞغًت الدج.  ٞو

بلى ؤّن اهخٗاف السلىجُت في ٧ل مً ٞلؿُحن ومهغ ٢ض امخّض بلى الدجاػ وال بض مً ؤلاقاعة 

                                                 

ت اإلاضًىت اإلاىىعة في الؿٗىصًت م٨خبت ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م  1 ، الخمغة اإلادؿيت. عاظ٘ 3840اهٓغ: مسَُى

 fol. 13rفي هٟـ اإلاجمٕى للمضًىت اإلاىىعة السام بالب٨غي الهض٣ًي، 

أ. 2002ْبي، اإلاجم٘ الش٣افي،  ؤبىأ، الكيش مصؼفى البىغّي٦غم،  ؤبىأاهٓغ: ٦غم ؤمحن   2

. ججضع 194 -192، م4مغاث، ط ؤعب٘، خُض وعص في ٣ٞغاث مسخلٟت اهه حج ؾلً الضعّعاهٓغ: اإلاغاصي ،  3

أؤلت ٣ٞض ط٦غ إو٧لمان عبما لم ًض٤٢ في هظه اإلاؿبغأ ؤّنأ ؤلاقاعة
ّ
مغجحن و٢ض جىفي في ال٣اهغة. اهٓغ:  ه حّجأه

 ,C. Brockelmann, GAL, S II, p. 348; S II, p. 477; C. Brockelmannبغو٧لمان: مهضع ؾاب٤ 

“al-Bakrī”, in: EI² V. I, p. 966.  ٤ اإلاغاصي في أةٞ ؾلً الضعّعٞو
ّ
، 4ه ًظ٦غ ؾىىاث الدج لضًه في طه

مهغ ومغى وصًٞ هىا٥.  بلىم ومً زم ٖاص 1748م؛ 1737م؛ 1733م؛ 1717، وهي 194م-192م

 .٢Ralf Elger, Mustafa al-Bakrī ,p. 74-80اعن: 
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٣ت الؿماهُت(. زم ًجب ؤن وكحر ؤّنأ بخه في  )الٍُغ جإصًخه ٍٞغًت الدج ٖضة مغاث مٟاصه ٚع

ت، بطا ؤزظها بٗحن ؤلاأوكغ السلىجُت في الض اعجه ٧ل ًاع الدجاٍػ ٖخباع ممً ٧ان ًغا٣ٞه لضي ٍػ

٣ت.مً م٨ت واإلاضًىت وطل٪ في  أؾبُل وكغ الٍُغ

ؤما باليؿبت لغخلخه ألاولى بلى بِذ اإلا٣ضؽ، ٞمً اإلاٗلىم لضًىا ؤهه ػاع بِذ اإلا٣ضؽ ألو٫ مغة 

م(، خُض جؼوط ؤًًا هىا٥ ٦ما ؾىظ٦غ ألامغ الخ٣ا. و٧ان الهضٝ مً 1710هـ/ 1122ٖام )

أ
ّ
لؿُحن ٖامت و٢ض ؤل ٣ت السلىجُت في بِذ اإلا٣ضؽ ٞو ٫ ٠ زالونىله مداولت وكغ الٍُغ

". الفخذ اللضس ي والىكف ألاوس يوظىصه في ال٣ضؽ ٦خابه الظي هى مجمٕى مً ألاوعاص "

ا. أوهى ال ًؼا٫ مسَُى

اث التي جىضر لىا عخلت الكُش الب٨غي الهض٣ًي بلى بِذ اإلا٣ضؽ، هي  مً اإلاسَُى

ت "السمغة اإلادؿُت في الغخلت ال٣ضؾُت" ، للكُش هٟؿه، وعص في م٣ضمت 1مسَُى

ت:" َا٫ ما ٧اهذ جخىظه  ان بِذ بي الهمت وج٣ل٣ني ألاقىا١ بٗؼمه باإلاسَُى زغ ٖؼمه بلى ٍع

ا بإلُاٝ الل٠ُُ.... ٩ٞان  اإلا٣ضؽ الكٍغ٠ الظي مىاعه ٖا٫ ٚا٫ مى٠ُ، ال ػا٫ مدٟٞى

ي هى مً طل٪ في ًىم السمِـ اإلاباع٥ ألاهِـ في الُىم الخاؾ٘ ٖكغ مً مدغم الخغام الظ

ذ بدى٫ َى٫ اإلاٗحن في عخلت ججم٘ ما  ُه قٖغ ً وماثت وؤل٠ ٞو كٍغ قهىع ٖام ازىحن ٖو

ول٣ض ٦ىذ ًىما ٖىض بالخمغة اإلادؿيت في الغخلت اللضؾيت... ًمىده اإلاخحن، وؾمُتها 

قُسىا اإلاغخىم الكُش ٖبض الل٠ُُ السلىحي الظي هى بالغخماث مٗمىم ٢ضؽ هللا ؾغه 

اعة، ولم ج٨ً لي ببا٫ و٧ان طل٪ وظٗل في م٣ٗض الهض١ م٣ غاوي بالٍؼ
ّ

غه، ٞىعص ٖلّي بِخان بك

اة قُسىا اإلاظ٧ىع بىدى ؾيخحن ؤو ؤ٦ثر، وؤوكضتهما بًاه في الخا٫ وهما: أ٢بل ٞو

                                                 

 اإلاىىعة، اإلاضًىت في خ٨مذ ٖاٝع م٨خبت ،اللضؾيت الغخلت في اإلادؿيت الخمغة الهض٣ًي، الب٨غيأ 1

 ،1946 ًاٞا، ،الكام صًاع في عخالث السالضي، ؾامذ خمضؤ ؾيؿخسضمها؛ التي وهي ؛3841 ع٢م الؿٗىصًت،

ظ٦غ مجها؛ وسست ولضًه مجها ظؼءا وكغ ت ؤزغيأ وسست ؾضان ًىؾ٠ ٍو بالٟغوؿُت في  م٣الخه في للمسَُى

 Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas”,in: REI, (1981):اؾخاهبى٫أ ظامٗت

p.95, Ar. 337   اث 46وهىا٥ وسست ؤزغي في م٨خبت بغلحن، ع٢م ، و٦ظل٪ في مغ٦ؼ الىزاث٤ واإلاسَُى

 .1369، ع٢م ألاعصهُتبالجامٗت 
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أ ًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلأ هدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ضِؽأال٣

 

 

 ألا٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضِؽأ واإلا٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِمأ 

أ  ـُ ـــــاًَأ غِبأال٣ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٣ُىــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي َمأ  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألٖا ـِ  جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
هه وهظا ٌٗني لىا ؤ 1ٞضٖا لىا الكُش عخمه ال٨بحر اإلاخٗا٫ بخد٤ُ٣ هظا اإلا٣ا٫ وهُله بالخا٫". 

اعة بخىنُت ؤوأ هه ٧ان له ٖال٢ت م٘ الؿلُت حصجُ٘ مً قُسه، الظي ًبضو ؤًًا ؤ ٢ام بالٍؼ

أالٗشماهُت في ؾىعٍا.

هـ/ 516ٖام  ٦ما وعص ؤٖاله ٞان الكُش الب٨غي الهض٣ًي زغط في الخاؾ٘ ٖكغ مً مدغم

اص في السامـ ٖكغ مً قٗبان مً الؿىت هٟؿها، و٢ض اؾخٛغ٢ذ الغخلت ؾبٗت 1122 م ٖو

 ٤ ٤ التي ؾل٨ها لُهل بلى مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ، ٞتي ال جسخل٠ ًٖ الٍُغ ؤقهغ. ؤما الٍُغ

التي ؾل٨ها قُسه ٖبض الٛني الىابلس ي في عخلخه ألاولى بلى بِذ اإلا٣ضؽ وهي جدذ ٖىىان: 

لؿُحن،  2."ؿيت في الغخلت اللضؾيت"الحظغة ألاو وهي حٗخبر اإلاؿل٪ الغثِس ي بحن صمك٤ ٞو

ا، زان الكُش، ؾٗؿ٘ ت صاٍع ال٣ىُُغة، ظؿغ بىاث ٣ٌٗىب، ظب ًىؾ٠  3خُض بضؤ مً ٢ٍغ

أالهض٤ً، اإلاىُت، ُٖىن الخجاع، ظىحن، هابلـ، ؾىجل، البحرة، بِذ اإلا٣ضؽ. 

، ولضي ونىله اإلاضًىت 4اع الكُش ظغاحبّن اإلا٩ان ألاو٫ الظي ػاعه ٢بل صزىله ال٣ضؽ مؼأ

خه التي  ؤقاع الكُش الب٨غي الهض٣ًي ؤّن مً ؤ٦غمهم في بِذ اإلا٣ضؽ لضي ونىله ومجمٖى

عا٣ٞخه مً صمك٤، ًضعى مدمض الُىاقي، وطل٪ ٢بل ونىلهم بلى اإلاسجض ألا٢ص ى اإلاباع٥ 

                                                 

ت  1    .fol. 2r-2v، اللضؾيتالخمغة اإلادؿيت في الغخلت اهٓغ: الب٨غي الهض٣ًي، مسَُى

ش  ؤما. 1990، بحروث، وؿيت في الغخلت اللضؾيتالحظغة ألااهٓغ: الىابلس ي، ٖبض الٛني الىابلس ي،  2  جاٍع

، جدذ 1902ٖام  ؤلازالمم، َب٘ ظؼء مجها بمهغ في مُبٗت 1690 هـ/1102 الغخلت ٩ٞان ٖام

اإلاسخاع مً جدذ ٖىىان" 1972الىمغ ظؼءا مجها في هابلـ ٖام  بخؿان"، ووكغ اللضؽ بلىعخلتي ٖىىان"

الاإلااهُت ظؼءا  Saalfeldفي مضًىت   .R. Grafوكغ  1918"، وفي ٖام وؿيت في الغخلت اللضؾيتالحظغة ألا

 وكغ مىظؼ الغخلت. 1946، ًاٞا، عخالث في صًاع الكامخمض ؾامذ السالضي في ؤمجها. و٦ظل٪، 

ت ٚغب مضًىت صمك٤، اهٓغ: مهُٟى َالول،  3 ، 621، م3، طاإلاعجم الجغغافي لللؼغ الؿىعي٢ٍغ

2002. 

 .fol. 8r، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  4
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اعة الخغم اخض الخجاع اإلاضٖى ٖلم الضًً الٗلم ًديى  ي، والكُشوالصسغة، و٢ض عا٣ٞهم لٍؼ

أ1الضظاوي، زاصم هبي هللا صاوص ٖلُه الهالة والؿالم.

خا  ٖاثلتيْأ مً اإلاهم ؤن وكحر ؤّنأ ُت في ال٣ضؽ، ٖٞغ الضظاوي والٗلمي ٧اهخا مً الٗاثالث الهٞى

مىظ نهاًت الخ٨م اإلاملى٧ي، و٢ض ٧ان لهما جإزحر ٖلى َاب٘ ال٣ضؽ ٦مغ٦ؼ عوخاوي وصًني في 

ُت مً ػاع الٗاثلخحن هظ٦غ مجهم  ال٣غهحن الؿاب٘ والشامً ٖكغ، وهىا٥ ال٨شحر مً عظا٫ الهٞى

ٖبض الٛني الىابلس ي الظي ػاع بِذ اإلا٣ضؽ ٦ما اقغها ؤٖاله، وون٠ الخُاة الضًيُت 

٤ الا٢خباؽ  والش٣اُٞت في اإلاضًىت في عخلخه اإلاظ٧ىعة. و٦ظل٪ الكُش الب٨غي الهض٣ًي ٞو

ُت في اإلاجخم٘، بياٞت بلى ٖال٢اتهم ؤٖاله، وهظا ٌكحر بلى اإلا٩اهت التي خٓي  بها عظا٫ الهٞى

ت اإلاسخلٟحن الظًً مشلىا ؤلامبراَىعٍت الٗشماهُت في صمك٤، مشل الىالي عظب  م٘ خ٩ام ألالٍى

أم( وهى ؤمحر لىاء ال٣ضؽ )ؤو ؾىج٤ ال٣ضؽ(. 1719هـ/ 1131باقا )ث. 

ِذ اإلا٣ضؽ، هظ٦غ ٖلى هه ػاع ٖضة زلىاث في بُش الب٨غي الهض٣ًي في عخلخه هظه ؤًظ٦غ الك

التي ج٣٘ ٖلى ًمحن الصسغة، وزلىة ٞخذ هللا الضظاوي في  2ؾبُل اإلاشا٫ زلىة مدمض السلُلي

                                                 

ٖاثلت الضظاوي والٗلمي في بِذ اإلا٣ضؽ ٧اهذ لهما  ؤنومً اإلاٗلىم  .fol. 8v-9r، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  1

اث٠ ُٞما ًخٗل٤ ببٌٗ   ,Ze‟evi, D., An Ottoman Century (Albany): اهٓغاإلا٣ضؾت،  ألاما٦ًْو

ال٣ضؽ مىظ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ  ث٠ صًيُت و٢ًاثُت فياٖاثلت الٗلمي ٣ٞض ؤقٛل ابىائها ْو ؤما .1996

ؤما ٖاثلت .  W. S. Khalidi, “ al-„alami” in: EI² I Leiden- London, 1960, p. 352 ٞاهٓغ:

أ.240، م2، بحروث، ص.ث، طألازغ في ؤكيان اللغن الحاصي ككغ زالصتالضظاوي، ًىٓغ: مدمض اإلادبي، 

هى مدمض بً مدمض بً قٝغ الضًً السلُلي اإلا٣ضس ي، ؤٟٚلذ اإلاهاصع ؾىت والصجه ؤظاػ له ٖبض الٛني  2

الىابلس ي، ٢ض ٧ان واؾ٘ الش٣اٞت في الٗلىم الضًيُت، انُدبه الب٨غي الهض٣ًي لضي ٢ضومه بِذ اإلا٣ضؽ 

اعة  ٠، ػاع صمك٤ ٖام  ألاما٦ًلٍؼ بت مً ال٣ضؽ الكٍغ م وصّعؽ في ظامٗها و٢ض ٧ان 1717اإلا٣ضؾت ال٣ٍغ

ه  ٤ هٓغة مٗانٍغ ُا، و٢ض ٧اهذ له زلىة في ال٣ضؽ  ؤٖالمخض ؤٞو ال٣ضؽ، ط٦غث اإلاهاصع اهه ٧ان نٞى

، خؿً ٖبض الل٠ُُ الخؿُني 95، م4، طؾلً الضعّعم(. اهٓغ: اإلاغاصي، 1734جضعى بش بش )ث. 

؛ ابً 158 -152، م1985، ٖمان، الهجغّي ككّغاللضؽ في اللغن الثاوي  ؤهلجغاحم  م(،1809)ث.

؛ مدمض بً 271، م1994، صمك٤، 1740 -1699ًىمياث قاميت مً ٦ىان، مدمض بً ٦ىان الهالخي، 

ش اللضؽ والخليلقٝغ الضًً السلُلي،  ان 2004، لىضن، جاٍع ، م٣ضمت جد٤ُ٣ مدمض ٖضهان البسُذ، هٞى

ت، معظا الخمىص ال  .62م -3ؿىاٍع
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ت. ت التي ٧ان ٌٗخ٠٨ ٞحها جضعى السلىة الىدٍى التي  1الخغم ال٣ضس ي، ل٨ً السلىة اإلاغ٦ٍؼ

ج٣٘ في  اؾخسضمذ ٦مضعؾت لخضَعـ الىدى الٗغبي، و٢ض صُٖذ السلىة الخدخاهُت ألنها ٧اهذ

أ2َاب٤ ؾٟلي، وهىا٥ زلىة ؤزغي جضعى السلىة اإلاىّىعة

ضه ؤن  خى٫ مؿالت ػواظه هظ٦غ ؤن ٖمه مدمض الب٨غي الظي ٧ان ونُا ٖلى ؤمال٦هم ٖو

ًؼوظه ابيخه، ٞلم ًخِؿغ له ألامغ ٦ما وعص طل٪ لضي اإلاغاصي في ؾل٪ الضعع، ولضي بغو٧لمان 

ش ألاصب الٗغبفي جغظمخه لخُاجه في ٧ل مً صاثغة اإلاٗاٝع  أباألإلااهُت.  ؤلاؾالمُت وجاٍع

٣ت  خه اؾم الٍُغ مً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الكُش الب٨غي الهض٣ًي لم ٌؿخسضم في مسَُى

 ،٤ السلىجُت ٦ؿبُل نىفي صًني في ٦شحر مً ألاخُان، وبهما مهُلخاث مشل الُاثٟت، الٍُغ

بضو لىا ؤّن الكُش الهض٣ًي ٧ان ًبخ 3اإلاىهج اإلاؿدىحر ألابهج. ٣ت في البضاًت ٍو غي وكغ الٍُغ

بك٩ل بُيء، لُسخبر مضي اهدكاعها و٢بىلها لضي مسخل٠ الُب٣اث في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي، 

ت  ُّ اُٖت والكاطل ت والٞغ ُت ؤزغي في ال٣ضؽ مشل ال٣اصٍع باإلياٞت بلى وظىص َغ١ نٞى

ت. ت السمغة اإلادؿُت: "اظخمٗىا في زلىة الضظ 4واإلاىلٍى اوي و٢ض وعص صلُل طل٪ في مسَُى

)ط٦غ ؤٖاله( في الخغم هخظا٦غ ٞحها ٞما مًذ مضة ختى ٦ثرث الٗضة، ٟٞغعها مً اإلادل لٛحره 

٤ )اإلا٣هىص مدمض الُىاقي(  ا مً الاقتهاع...وبٗض ؤًام َلب الؿُض مدمض الٍُغ زٞى

ٞإصزلىاه ٖلى الاؾخساعة )ؤي َلب ؤلاعقاص ؤلالتي( ٨ٞغعها مغاعا ختى بضث له ؤٖالم 

٤ُ ًٖ اؾدىاعة ٞاهضعط بدمض هللا حٗالى في ؾل٪ هظه الُاثٟت التي مدبها مجاب  الخٞى

ا مً ٖضم  ٤ اإلاخحن ٞامخىٗىا زٞى الضٖىة، وجبٗه نض٣ًىا هىع الضًً في َلب الىنلت بالٍُغ

                                                 

حر الٗؼلت ٖىض البٌٗ آلازغ، وهي  1 بالظ٦غ  وـألامهُلر زلىة ًض٫ ٖلى الٗؼلت ٖىض بًٗهم ٚو

؛ 92، م 1987، بحروث، معجم مصؼلحاث الصىفيتوالاقخٛا٫ بال٨ٟغ، عاظ٘، ٖبض اإلاىٗم الخٟني ، 

مصؼلحاث معجم ؛ ابً ٖغبي، 156م-155، م2004، بحروث، معجم الصىفيتممضوح الؼوبي، 

 .fol. 11r; 21v، لخمغة اإلادؿيت؛ ٢اعن: ا68، م1990، بحروث، الصىفيت

 . 192، م4، طؾلً الضعّعاهٓغ: اإلاغاصي،  2

  fol. 21v، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ: الب٨غي الهض٣ًي،  3

ُت في ال٣ضؽ ٖامت4   Trimingham, J. S., The Sufi Orders in عاظ٘ جغمىجهام باليؿبت للُغ١ الهٞى

Islam,p.16-60; 186. Bosworth. C. E., "Rifa„yya", EI² 8 Leiden (1995), pp. 525-526.  
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، ٞإظاب ب٣بى٫ الكٍغ والىتي وألامغ  غ٢ا مً خل ٣ٖضة الٗهض اإلاغبٍى ال٣ُام بالكغوٍ ٞو

وؤونُتهما بدٟٔ هامىؽ ىخم صون ؤلاقاكت، وؤمغتهم بالولى ٧ان بالجلىؽ ٖلى الجمغ 

ضم ؤلاياٖت...زم ظاء الؿُض مهُٟى بً ٣ٖبت وؤزىه ٖبض هللا بهمت وظظبت  ٤ ٖو الٍُغ

بض  لبا اهضعاظا في هظا اإلاىهج اإلاؿدىحر ألابهج ٞدهل لهما ما َلبا، و٦ظل٪ الؿُض صاوص ٖو َو

ت وه٣غا ألاوعاص هللا اإلاهغي وؾلُمان مً ؤهل بِخىهُا... و٦ىا هجخم٘ مٗهم في ا لسلىة الىدٍى

ما وعص السخغ... الظي لؤللباب سخغ، ٞةها ٦ىا ه٣غؤه بٗض ٚل٤ ألابىاب...  ُّ ظماٖت بهم ... ؾ

أ 1وم٨شذ في جل٪ السلىة زالزت ؤقهغ".

٣ت  ت ٢اثمت مً ألاشسام الظًً اجبٗىا الٍُغ ٠ًُ الكُش الب٨غي في نهاًت اإلاسَُى ٍو

تالسلىجُت في ال ٤ واهدؿب لهظه الُاثٟت : "و٧ان ممً ؤ٣ضؽ وعص في اإلاسَُى زظ الٍُغ

٤ في الجملت ُاهُت". وفي مىي٘ آزغ: "و٧ان ممً ؤالٗلُت الخاط ٖلي قٗا٫ الؿل زظ الٍُغ

٣ت في عخلت الكُش الب٨غي ألاولى  2الخاط مدمض بً وؿِبت". بضو لىا ؤن الظًً اجبٗىا الٍُغ ٍو

٤ اَالٖى ت ومهاصع ؤزغي.بلى ال٣ضؽ لم ًخجاوػ الٗكغاث مً ألاشسام ٞو  ا ٖلى اإلاسَُى

أوهظا لِـ بال٣لُل باليؿبت لخل٪ ألاًام.

٣ت، مجها ما ًغجبِ  ومً اإلاٗلىم ؤن الكُش الب٨غي ٧ان خٍغها لىي٘ قغوٍ لهظه الٍُغ

ت:"و٢ض ٦ىذ ويٗذ عؾالت في آصاب  ض باؾخسضام السغ٢ت ٦ما ظاء في اإلاسَُى بلباؽ اإلاٍغ

وهالخٔ مً زال٫  3آصاب هؿىة الخلىجيت" الىصيدت الؿييت في ملغفتالسغ٢ت ؾمُتها 

٤ ٧ىؾُلت  ضًً وممً اجب٘ الٍُغ الٗىىان مضي اهخمام الهض٣ًي بظ٦غ آصاب و٦ؿىة اإلاٍغ

٣ت. ُت للٍُغ هظ٦غ في هظا الؿُا١ ؤّن الكُش الب٨غي ٢ض الخ٣ى في السلىة بالكُش ؤبي  قٖغ

ٓهغ ؤّنأ الكُش الب٨غي ٧ان  ٞغوة، و٢ض ؾمي بظل٪ ألهه ٧ان ػاهضا ًلبـ ٞغوة ٖلى ْهغه، ٍو

ًغجضي اإلاالبـ الٟازغة ٞؿإله الكُش "ؤه٨ظا ٧ان لباؽ ناخب ألازال١ اإلاغيُت؟... ٣ٞلذ 

                                                 

 .fol. 21v-22r، : الخمغة اإلادؿيتاهٓغ 1

 .fol. 31v-fol. 32v، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  2

عباٌٗت ل٨ً الضعاؾت  ببغاهُم. خ٣٣ها 1999ل٣ض نضعث ٦غاؾت ماظؿخحر في ظامٗت الىجاح في هابلـ،  3

ت. ؤوألِؿذ ٖم٣ُت  أٖلمُت خى٫ اإلاسَُى
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له ما مٗىاه اللباؽ السكً جخسظه ال٣ىم ػهضا في الضهُا. ل٨ً ٢ض ٩ًىن البـ السِل ٚحر 

غ مخه٠ بظل٪". أ1ػاهض ال٣لب والبـ الخٍغ

الىىهب الثاكب في بلع ما لم ٌٟٛل جغظمت قُسه ٖبض الل٠ُُ خُض ؤؾمى عؾالخه  زم

٣ت وعص لضًه: "ُٞلب لكيسىا مً اإلاىاكب.  وهىا٥ ؤًًا ما ًغجبِ بكغوٍ هظه الٍُغ

٤ الغاجر اإلاحزان،  ؤلازىان ونُت ًيخٟٗىن بها ججم٘ مٗٓم ألاع٧ان و٧ان بٌٗ قغوٍ الٍُغ

َىع ؤلاخؿان و٢غؤتها ٖلحهم في طل٪ اإلا٩ان وؾمُتها ٞإظبتهم لظل٪ وإلاا جمذ نٗضها بهم 

لت الخلىجيت". ولضي ونىله مضًىت صمك٤ ؤل٠ عؾالت  2الىصيت الجليت للؿالىحن ػٍغ

3ّهضًت ألاخباب فيما للخلىة مً الكغوغ وآلاصاب".جدذ ٖىىان "

ت السمغة اإلادؿُت ؤن الكُش الب٨غي ٧ان ٌكٛل هٟؿه لُال م٘  ٤ مسَُى ًبضو لىا ٞو

٣ت في بِذ اإلا٣ضؽ بالظ٦غ مجمٖى خه التي عا٣ٞخه مً صمك٤ و٦ظل٪ الظًً اجبٗىا الٍُغ

أ4وألاوعاص، و٦ظل٪ بخُاء اللُالي باألصُٖت السانت، زانت في الؼواًا والسلىاث.

ا مً الٟترة اإلاملى٦ُت وختى الٟترة الٗشماهُت وظىص هظ٦غ باليؿبت لضمك٤ وبِذ اإلا٣ضؽ بضءًأ

ٖال٢ت مخباصلت ز٣اُٞا، ٞمً اإلاٗغوٝ ؤن اإلاضًيخحن يمخا الٗضًض مً اإلاضاعؽ الخٗلُمُت، لظا 

ن ٧اهذ و٦ظل٪ مً بِذ اإلا٣ضؽ بلى صمك٤، وبهجض ممً ؾاٞغ مً صمك٤ بلى بِذ اإلا٣ضؽ 

ت ت والٗؿ٨ٍغ أالٟترة التي ط٦غهاها.في  مضًىت صمك٤ لها اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

اعاث مسخلٟت لالما٦ً اإلا٣ضؾت في  ال وٟٛل ؤّنأ الكُش الب٨غي الهض٣ًي ٧ان ٢ض ٢ام بٍؼ

هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اإلا٣ام اإلايؿىب للىبي  ال٣ضؽ ويىاخحها، وؤما٦ً م٣ضؾت ؤزغي،

دا، خُض ٧ان اإلاىؾم ال٩لُمي في طل٪ الٗام وٗني الاخخٟاالث والكٗا ثغ مىس ى بال٣غب مً ؤٍع

                                                 

 fol. 30v، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  1

 fol. 25v-fol. 32v الخمغة اإلادؿيت،اهٓغ:  2

 fol. 34v، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  3

اعة  بلىًظ٦غ "وفي ٧ل لُلت هظهب  fol. 22r، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  4 جل٪  بخُاء ألظلمدل مسخو بالٍؼ

أَهاعة". بإهٟـاللُلت 
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خدضر الكُش الب٨غي ًٖ خضور ٦غاماث وؤمىع زاع٢ت  1الضًيُت التي ٧اهذ ج٣ام في اإلا٣ام. ٍو

اعة خؿً الغاعي، ؤي عاعي ؤٚىام مىس ى  ً. زم ٍػ اعة وبٗض عخُل الؼاثٍغ في اإلا٩ان ؤزىاء الٍؼ

٣ا٫ بهه ععى للىبي قُٗب ٖلُه الؿالم ؤٚىامه مضة ٖكغ ؾىىاث، و٦ظل٪  ٖلُه الؿالم ٍو

اعة السلُل، خُض ػاع الخغم ؤلابغاهُمي و٢بىع ألاهبُاء في هظا اإلا٩ان )مشل الىبي  ٢ام بٍؼ

حرهما(، ؤما في ال٣ضؽ ٣ٞض ػاع ظبل الُىع، و٢بر ؾلمان الٟاعس ي  ٣ٗىب ٚو بسخا١ َو

أ 2وبٌٗ الهالخحن، وبال٣غب مً هابلـ ػاع الىبي ًىق٘ بً هىن وؤما٦ً ؤزغي.

ٍاعة ألاهبُاء الظًً ط٦غوا في ال٣غآن و٦ظل٪ مً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الكُش الب٨غي ٢ام بؼأ

هلي بال٣غب  ت، و٧ان ًضٖى هللا ٍو ألاج٣ُاء وألاولُاء اإلاٗغوٞحن، ٦ما هى ألامغ في الؿىت الىبٍى

مً هظه ألام٨ىت ولِـ ًخىؾل بىاؾُتها، ٖضا بقاعجه بلى بٌٗ الخاالث الساع٢ت ًٖ الٗاصة 

هه ٖىضما ػاع م٣ام الىبي بُل اإلاشا٫ ؤىبي مىس ى، هظ٦غ ٖلى ؾوالتي خضزذ بجاهب م٣ام ال

٘ ؾخاعة الخابىث وويٗها ٖلى عؤؾه ػا٫  ىضما ٞع مىس ى ٖلُه الؿالم، ٧ان ٌكٗغ بهضإ ٖو

أ3َُىع وجى٠ٓ اإلا٩ان. الهضإ، و٦ظل٪ ٖىضما ًغخل الؼاثغون ًٖ اإلا٣ام جإحي

ً هظ٦غ ؤًًا ؤن الكُش الب٨غي الهض٣ًي ٢ض ؤ٦ثر وؤبضٕ في هٓم ال٣هاثض لضي ألاما٦

اإلا٣ضؾت التي ػاعها في بِذ اإلا٣ضؽ واإلاىا٤َ اإلاجاوعة لها، وهي بمشابت ٢هاثض مضًذ 

اث ؤزغي بدىػجىا. الخمغة اإلادؿيت"ألصخاب اإلا٣اماث، ٦ما وعص ألامغ في " ، ومسَُى

بٌٗ هظه ال٣هاثض ٧اهذ مً هٓم اإلاضاح الظي ًمخضح ألاما٦ً اإلا٣ضؾت وؤصخابها الظي 

اعة  ما٧ُٞان ًغا٣ٞه، وال وٗلم  بطا ٧ان اإلاضاح ٌٗخاف مً طل٪ ٦جاهب ا٢خهاصي لضي ٍػ

                                                 

 ;Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas”,in: REI, IXL pp. 60-96اهٓغ:  1

Canaan, T., Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, Jerusalem, 

1927,pp.117-193.  ،ش اإلاىؾم : نمىؾم الىبي مىس ى في فلؿؼح٢اعن: الٗؿلي، ٧امل ظمُل الٗؿلي جاٍع

أ.fol.9v، الخمغة اإلادؿيت؛ 100 -75، م1990ٖمان،  واإلالام،

 .fol. 13r, 20v, 22v، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  2

 .fol. 11r; 12r، الخمغة اإلادؿيتاهٓغ:  3
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ضًه زلُٟت في ال٣ضؽ ٢بل مٛاصعجه إلا٣ضؾت. وفي هظه الغخلت لم ًجٗل ؤألاما٦ً ا خض مٍغ

اعة الخ٣ت ٦ما ؾيكحر الخ٣ا. أاإلاضًىت وبهما في ٍػ

اعة بِذ اإلا٣ض ب الكُش الب٨غي الهض٣ًي في ٍػ اعجه بلى ال٣ضؽ، ٚع ؽ بٗض ؤعب٘ ؾىىاث مً ٍػ

الخؼغاث الثاهيت ألاوؿيت للغوطت الضاهيت مغة ؤزغي، و٢ض وعصث عخلخه جدذ ٖىىان "

ت في ؤواثل قٗبان ٖام ) 1اللضؾيت". هـ/ 1126و٢ض ٚاصع صمك٤ ٦ما وعص في اإلاسَُى

ظ٦غ ٢بل ؾٟغه1714 ٤  م( ٍو سُت جغجبِ بالبضو وهجماتهم ٖلى الؿبُل ؤو الٍُغ مٗلىمت جاٍع

الظًً ق٩لىا زُغا ٖلى ٢اٞلت الدج الكامي التي جسغط  الؿلُاوي، و٦ظل٪ ٢ُإ الُغ١أ

هغ واهدكغ ؤن ٖغب اله٣غ  مً مضًىت صمك٤ في ال٣غهحن الؿاب٘ والشامً ٖكغ وعص لضًه: "ْو

اعة قُسىا اإلاغخىم الٛاٝع مً البدغ...  ؤهل الًغع مىٗىا الؿبُل الؿلُاوي ٞخىظهذ بلى ٍػ

غيذ ٖلُه ما الكُش ٖبض الل٠ُُ بً خؿام الضًً...وظلؿذ ٖىض ي ده ٖو ٍغ

٤ ُٞه ؤمان  ؾمٗخه...ٟٞاخذ خاال عاثدت ُٖغ ؾِؿباوي ٟٞهمذ بقاعجه مً ؤن الٍُغ

أ 2وؤماوي".

ت بلى ؾٗؿ٘  ل٣ض اجب٘ الهض٣ًي الؿبُل الؿلُاوي اإلاٗغوٝ ٞخىظه ٦ما وعص في اإلاسَُى

وال٣ىُُغة زم اججه بلى اعى نٟض وظب ًىؾ٠ ٞاإلاىُت ُٞٗىن الخجاع ٞجىحن ٞىابلـ 

وهؼ٫ ٞحها ؤًًا  3رة. و٢ض هؼ٫ الكُش الب٨غي في هظه الغخلت في السلىة الغنانُت.ٞالبح

السلىحي اخمض ال٣اصعي البٛضاصي. وفي قهغ عمًان اهخ٣ل بلى زلىة ظاع هللا في الخغم، و٧ان 

٧ان ٢ض هؼ٫ ٞحها لل٣غاءة و٦ظل٪ ليكغ  ًإ٧ل في صاع مهُٟى بً ٣ٖبت. وهىا٥ زلىاث ؤزغيأ

                                                 

ت ٖاٝع خ٨مذ، اإلاضًىت اإلاىىعة، ع٢م  1  ، وهي مً هٟـ اإلاجمٕى الظي خهلىا ٖلُه.3840مسَُى

ٖغب اله٣غ ٩ٞاهىا  ؤما .fol. 36v، هٟـ مجمٕى اإلاضًىت اإلاىىعة وؿيتالثاهيت ألاالخؼغاث اهٓغ:  2

م٣ُمحن في مى٣ُت الٛىع، و٧اهىا ٖلى زالٝ وهؼإ صاثم م٘ ٖغب التر٦مان في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ، اهٓغ: 

٢ُإ الُغ١  . خى٫أ25-21، م1، ط1987، ٖمان، مغج ابً كامغ ؤبىاءكغب الترهمان: ٖلُاء السُُب، 

ت   ;fol. 6v. و٢ض وعص مىيٕى ٢ُإ الُغ١ في مسُىَت السمغة اإلادؿُت للب٨غي،  .r41folاهٓغ اإلاسَُى

18r; 18v -. Rafeq, A. K., The Province of Damascus1723-1783, pp.21-23;52- 59.  أ

، 1981، ٖمان، اإلالضؽملاهض الللم في بيذ اإلاضعؾت الغنانُت عاظ٘: ٧امل ظمُل الٗؿلي،  ؤنهاهًٓ  3

 .fol. 38r، الخؼغاث الثاهيت. اهٓغ: 324م
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٣ت السلىجُت ه ولم ٌٟٛل ؤًًا  1ظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: السلىة البحرمُت، وزلىة الٗغوط.الٍُغ

 و الؼواًا.الخ٩اًا ؤ

اعة بٌٗ ؤالما٦ً اإلا٣ضؾت، ؤو التي جدخىي ٖلى  و٦ما هى مٗخاص ًىتهؼ الهض٣ًي الٟغنت لٍؼ

م٣اماث للخىؾل والضٖاء، مشل الىبي مىس ى، وببغاهُم السلُل ٖلحهما الؿالم، وعاعي ال٩لُم، 

،  وهبي ت صًغ قٝغ ت الٗحزعٍت، والىبي صاوص، زم ػاع مضًىت هابلـ و٢ٍغ غ في ٢ٍغ هللا الٍٗؼ

والبحرة، وم٣ام ؾُضها ٖلي قما٫ ًاٞا، و٦ٟغ ؾابا. وهي في الخ٣ُ٣ت ال جسلى مً ؤما٦ً 

اعة هبي هللا قمىثُل  م٣ضؾت ؤو م٣اماث. زم ػاع ؤما٦ً م٣ضؾت في ظبل الُىع، ٦ظل٪ ٍػ

٣ت السلىجُت لِـ ًٓهغ ٦ما اقغها ؤن الكُ ش الب٨غي الهض٣ًي اهخم ؤًًا في وكغ الٍُغ

٣ت مً ٢بل. ه٣خبـ بٌٗ  ً اهًمىا بلى الٍُغ بىٟؿه ٞدؿب وبهما بىاؾُت ؤشسام آزٍغ

ت، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في ال٣ضؽ:" وؤمغث الُالب ؤن  ال٣ٟغاث مما وعص في اإلاسَُى

م بالىخضة اإلاؿغة"؛ "وجىظهىا... بلى ًىٟغص ٧ل واخض في زلىة، ولى بةخغام ؤو بػاع لخخد٤٣ له

لب هىا٥ ألار ألامجض الؿُض مدمض ؤعظىػة في آلاصاب،  الخ٨ُت الهمُت اإلاؿماة باالصهمُت َو

اعجه السلُل:" وممً ؤٞإظبخه لظ ٤ ُٞه ببغاهُم السلُلي والخاط ل٪". ولضي ٍػ زظ الٍُغ

اوي". أ  2صًاب، والكُش مدمض ال٣ُمغي والُٖغ

٠ الٗضًض مً ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤ
ّ
ن الكُش الب٨غي الهض٣ًي ٦ما هىهىا مً ٢بل، ؤل

٣ت السلىجُت ومىهجها  ت والغؾاثل وال٨خب التي خاو٫ ٞحها قغح ؾبل الٍُغ اإلاىٓىماث الكٍٗغ

ت ؤٖاله:  واللمذ الٟاع١، الىاعص الؼاعق الضًني وألازالقي هظ٦غ ٖلى ؾبُل ما وعص في اإلاسَُى

التي ؤهخجتها السضمت واإلادبت، هٓم ال٣الصة في  ٦خاب الًُاء الكمس ي، عؾالت الصخبت

ض ٖلى السجاصة، حكُِض اإلا٩اهت إلاً خٟٔ ألاماهت، ٌُٞ الجلُل  ت ٦ُُٟت بظالؽ اإلاٍغ مٗٞغ

. أ3في ؤعاض ي السلُل. وظمُٗها مسٍُى

                                                 

 .fol. 39v; 40v، الخؼغاث الثاهيت 1

أ.  fol. 39r; 41v; 49v، الخؼغاث الثاهيت 2 

 .fol. 39r; 41v;47v، الخؼغاث الثاهيت 3
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ت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله )السُغاث الشاهُت(، بلى ٢ضوم  ٌكحر الكُش الب٨غي الهض٣ًي في اإلاسَُى

الُا، في ؤواؾِ قىا٫ مً هٟـ الٗام الظي ػاع به بِذ اإلا٣ضؽ )ؤي الىػٍغ عظب باقا وأ

جُا ٖىضما ٧ان م٣ُما في ال٣ضؽ. وعص في 1714هـ/ 1126ٖام م( خُض جىز٣ذ الٗال٢ت به جضٍع

لب الىػٍغ اإلاظ٧ىع  ت:" في ؤواؾِ قىا٫ ٢ضم الىػٍغ اإلاغظب وؿبا عظب باقا...َو اإلاسَُى

 1ة ألاإلاُٗت، ومجها حٗل٤ ٢لبه واػصاص بىا خبه".الجمُٗت، ٞإظبذ بكٍغ ؤن ج٩ىن في اإلاٛاعأ

ومً اإلاٗغوٝ ؤن هظه الؿىىاث ٧ان والُا مدلُا ٖلى ؾىج٤ ال٣ضؽ والسلُل، ٢بل والًخه 

ٖلى مضًىت صمك٤، وهظا لم ًظ٦غ لضي بٌٗ اإلااعزحن الظًً جىاولىا هظه الٟترة بالظاث، 

، وعبما بٌٗ الضاعؾحن م1718هـ/ 1130وما وعص لضيهم حُِٗىه والُا ٖلى صمك٤ ٖام 

واإلاؿدكغ٢حن في الٟترة الخضًشت اٖخمضوا ٖلى بٌٗ مالٟاث ال٣غن الشاوي ٖكغ للهجغة. 

ت جغظ٘ لل٣غن الشامً ٖكغ إلاال٠ مجهى٫، جدذ  ووٗخمض في بقاعجىا ؤٖاله ٖلى مسَُى

ش اللضؽ والخليل كليه الؿالم"ٖىىان " أ2.جاٍع

                                                 

ش  .fol. 38v; 39r، الخؼغاث الثاهيت 1 ٤ بغو٧لمان في جاٍع هه حٗٝغ ؤلم ًظ٦غ  باألإلااهُتالٗغبي  ألاصبٞو

م ٌكحر 1710ًظ٦غ ٖام  ؤلاؾالمُتم ، و٦ظل٪ في صاثغة اإلاٗاٝع 1717ٖام  وبهمام 1714ٖلى الىػٍغ في ٖام 

اعجه ؤحٗٝغ ٖلى الىػٍغ عاٚب باقا وهًٓ اهه  هه عظب باقا خُض انُدب الىػٍغ الب٨غي الهض٣ًي في ٍػ

 Zambaur, de. E., Manuel de genealogie pour l’histoire deم ٢اعن: 1717مهغ ٖام  بلى

l’Islam, Hannovre, (1927), p.167; Ralf Elger, Mustafa al-Bakrī ,p.40.  ،٢اعن: الضمغصاش ي

أ.142 -134الضعة اإلاىهاهت، 

ْيِه الّؿالم (، مسؼىػتمال٠ مجهى٫ ) 2
َ
ِليل َكل

َ
ش اللضؽ والخ  ؤنقغها في مالخٓت ؾاب٣ت ؤو٢ض ِهخاب جاٍع

ان  ت ٢ض نضعث بخد٤ُ٣ البسُذ وهٞى الىالي عظب  ؤن ؤًًاوكحر .Oxford, Bodl. Clark 33 اإلاسَُى

ش ال٣ضؽ والسلُل ٖلُه م1719/  هـ1131باقا اإلاظ٧ىع جىفي ) (، ٖضهان البسُذ في م٣ضمت جد٣ُ٣ه لخاٍع

٤ سجل قغعي إلاد٨مت ال٣ضؽ ع٢م  2004الؿالم، لىضن،  هه ؤخٓاث مً اإلاالأ ألاو٫أال٣ؿم  209ًظ٦غ ٞو

كلماء صمكم م، اهٓغ: مدمض مُُ٘ الخاٞٔ، 1719 –م1718. و٢ض ولي صمك٤ بحن 1726جىفي ٖام 

 ألاو٫أعبُ٘  13؛ ٢ا٫ في والة صمك٤: "جىلي صمك٤ في 407، م1؛ طفي اللغن الثاوي ككغ الهجغّي وؤكياجها

ػاصه، وجىلي  ؤولُا ؤٞىضيهـ ، و٧ان ال٣اض ي بضمك٤ ٖلي 1130حج بالغ٦ب الكامي ؾىت  م1717/هـ 1130

 ، صمك٤،والة صمكم في اللهض اللثماويظماصي للمغة الشاهُت". اهٓغ:  23َى١ في  ؤبىأم٩اهه ٖشمان باقا 

اإلاىاهب ط٦غه لضي ابً ٦ىان، في م٣ضمت  ؤًًا، ٢ام بيكغه نالح الضًً اإلاىجض. وعص 57،م1949

 .   62م - 56: م1،ط1992 ، صمك٤،في اإلامالً واإلاداؾً الكاميت ؤلاؾالميت
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٦خابه الظي ط٦غهاه ؤٖاله ؤن الٗال٢ت ٢ض ٌكحر الباخض مدمض ٖضهان البسُذ في م٣ضمت 

عظب باقا ومدمض السلُلي والكُش الب٨غي بٗض جىظُه والًت مهغ للىػٍغ  جىز٣ذ بحن الىػٍغ

أم.1719هـ/ 1131ٖام 

ًىىه الكُش الب٨غي الهض٣ًي بلى مضي اهخمام الىػٍغ في ٢اٞلت الدج الكامي، زكُت مً 

في ألاما٦ً اإلا٣ضؾت، التي ٢ام ٞحها في مضًىتي ٢ُإ الُغ١، و٦ظل٪ الخٗمحراث والترمُمُاث 

حر طل٪ مً ؤما٦ً، زم ال وٟٛل بخُاء  ال٣ضؽ والسلُل، مشل م٣ام الىبي صاوص، وقمىثُل ٚو

و٠٢ السلُل وبصاعة ؾماٍ ببغاهُم ٖلُه الؿالم، وهى بمشابت الُٗام الظي ٣ًضم لل٣ٟغاء 

حرهم ش ال٣ضؽ والسلُل ججضع ؤلاقاعة ؤن  بٗض اه٣ُاٖهما مضة مً الؼمً. 1ٚو ت جاٍع مسَُى

ت لالما٦ً اإلا٣ضؾت في  ٖلُه الؿالم اإلاظ٧ىعة ؤٖاله حكحر بلى ؤٖما٫ الىػٍغ اإلاظ٧ىع الخٗمحًر

 -1703هـ/ 1143-هـ1115مى٣ُتي ال٣ضؽ والسلُل، في ٞترة الؿلُان اخمض الشالض )

ت ؤٖاله مً ظاهب وؤ1730ً ًا ال م(. وهظا ًا٦ض ما ظاء لضي الكُش الب٨غي في اإلاسَُى

وٟٛل اهخمام الؿلُت الٗشماهُت في ألاما٦ً اإلا٣ضؾت لِـ مً الجاهب الضًني ٞدؿب وبهما 

أؤًًا. ٦جاهب ا٢خهاصي

ُت ، وبُان طل٪ اهدكاعها بضءا في  ال قّ٪ ؤّن الٗشماهُحن اهخمىا ٦ما اقغها ؤٖاله بالهٞى

٣ت لضي الب ٌٗ مجهم. ٞتراث الؿالَحن اإلاسخلٟت وبن جباًيذ مىا٠٢ حصجُ٘ وصٖم الٍُغ

ت التي هدً بهضصها مضي اهخمام الىػٍغ عظب باقا لِـ باألما٦ً اإلا٣ضؾت  وجٓهغ اإلاسَُى

ٞدؿب وبهما باالؾخمإ بلى خل٣اث الظ٦غ التي ٧ان ٣ًُمها الكُش الب٨غي الهض٣ًي ؤزىاء 

ت:" وؤمغها بةخًاع بزىاهىا ومً بلُىا ًيخمي، مً ٧ل ٢اثل في الٓل  ل٣اثه به، وعص في اإلاسَُى

وظلـ هى ٞى١ اإلاهٟت  خمي...ؤظلؿىا لضًه و٢غبني بلُه وؤمغ بالظ٦غ في الخًحر ال٨بحرًد

أ 2لِؿم٘ التهلُل والخ٨بحر..."

                                                 

 .124، م1، طآلازاععجائب ٢اعن: الجبرحي،  .fol. 41r; 44r، الخؼغاث الثاهيتاهٓغ:   1 

 fol. 48v، : الخؼغاث الثاهيتاهٓغ 2
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م( ٦ما وعص في عخلخه 1715هـ/ 1127و٢ض ٖاص الكُش الب٨غي الهض٣ًي بلى صمك٤ ٖام )

أ1عخلخه اؾخمغث ؤ٦ثر مً ٖام. ّنأالشاهُت بلى بِذ اإلا٣ضؽ، وه٨ظا ٞة

ت  م( اؾخ٣ام الكُش1716هـ/  1128في ٖام ) الب٨غي في الكام ٦ما ٌكحر في نهاًت مسَُى

اعة خلب،الخؼغاث الثاهيت" ت بلى اؾم الغخلت  " زم جىظه لٍؼ كحر الب٨غي في نهاًت اإلاسَُى َو

زم جىظه هدى بٛضاص خُض ٣ًى٫ في  2.الحلت الظهبيت في الغخلت الحلبيت"وهي جدذ ٖىىان "

هـ بلى ؤن مط ى الشلشان مً 1128اؾخ٣مذ في الكام مً ؾىت مسُىَت السُغاث الشاهُت :"وأ

ت الخلت الظهبُت في الغخلت  3قهغ عظب الخغام ٞخىظهذ بلى خلب اإلاٗمىعة" وفي مسَُى

اعة بٛضاص وعظالها اإلاىالي". الخلبُت  4ٌكحر:" ٧ان ٦شحرا ما ًسلج في بالي ٞحهُج ؤقىاقي وبلبالي ٍػ

اعة ٢بر الكُش ا ، وهؼ٫ هىا٥ في زلىة 5لهىفي ٖبض ال٣اصع الجُالويخُض اهتهؼها ٞغنت لٍؼ

ُاع وامخؤلث باألؾغاع وألاهىاع". أ 6واؾٗت، ًظ٦غ في هظا الؿُا١: "وزلذ زلىجىا مً ألٚا

ت  اعاث التي ٢ام بها الكُش الب٨غي لالما٦ً اإلا٣ضؾت  "الخلت الظهبُت"جٓهغ مسَُى الٍؼ

اإلاسخلٟت في ؾىعٍا، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مضًىت خمو خُض ػاع ٢بر زالض بً الىلُض، 

مضخه ب٣هُضة مُلٗها: أٍو

أ هاعُأ             
َ

أىقي بِأق
َ
ِتأل أ ٖى

َ
ضي لِبأال٣ أ زالُضأ ىي الٟغِصأفي َهأ           ٍػ ًُ أالىلُِضأ ب

غ بجاهب اإلاضًىت الٗغب ؤو البضو الظًً ٣ًىمىن بجهب ألامىا٫ وؾغ٢ت ٢ىاٞل وال ٌٟٛل ؤن ًظ٦

اإلااعة ٦غنض للىا٢٘ في ال٣غن الشامً ٖكغ، زم مضًىت خماه خُض ػاع ظامٗها، ٦ظل٪ اإلاٗغة 

                                                 

 .fol. 47v، الخؼغاث الثاهيتاهٓغ:  1

 .fol. 52r، الخؼغاث الثاهيتاهٓغ:  2

ت  3  .fol. 52rاهٓغ اإلاسَُى

 .fol. 52r، الحلبيتالحلت الظهبيت في الغخلت اهٓغ:  4

ت، ٌٗخبر مً ٦باع الؼهاص  ؤوأال٨ُالوي  ؤوأهى ٖبض ال٣اصع الجُالوي  5 ٣ت ال٣اصٍع الجُلي ماؾـ الٍُغ

حن )ث.   Margoliouth D.S. “Qadiriyya”, EI². 47،م4، طألاكالمم(. اهٓغ: الؼع٦لي، 1166واإلاخهٞى

 IV Leiden, (1997), pp. 380-384.أ

ؾلً )هٟـ مجمٕى اإلاضًىت اإلاىىعة( ٢اعن: اإلاغاصي،  .fol. 52v الغخلت الحلبيت الحلت الظهبيت فياهٓغ:  6

ش 191م  ،4،طالضعّع أمهضع ؾاب٤. باألإلااهُتالٗغبي  ألاصب، و٦ظل٪ جاٍع
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ديى الخهىع وهؼ٫ في ج٨ُت الكُش ؤبي ب٨غ بً  ا ٖلُه الؿالم ٍو ومضًىت خلب خُض ػاع ػ٦ٍغ

ا، زم بلى َغابلـ  غؾىؽ، خُض هؼ٫ في زلىة مضعؾت الخضاصًً، ؤبي الٞى الكام وظبلت َو

٣ت السلىجُت حها ؤظاػ بٌٗ ألاج٣ُاء في الٍُغ هه ػاع م٣ام الىبي ًىق٘ بً هىن ه٠ًُ ؤ 1ٞو

ٖلُه الؿالم في اإلاىُت. زم ػاع بحروث، ومً هىا٥ جىظه مغة ؤزغي هدى ٞلؿُحن ٞؼاع ٩ٖا 

ؼ٫ في السلىة البحرمُت، زم اهخ٣ل في ؤو٫ وظىحن وهابلـ وصزل ال٣ضؽ للمغة الشالشت خُض ه

ت ؤ قهغ عمًان بلى ؿ٣الن زلىة ظاع هللا. وحكحر اإلاسَُى هه ػاع مضن الؿاخل مشل ٚؼة ٖو

اص بلى صمك٤ اعاجه مالمذ 2والغملت ٖو بضو لىا ؤن الكُش الب٨غي الهض٣ًي ال جٓهغ في ٍػ . ٍو

اعاث لضي ؤهل الؿىت، ألأجبٗض ٦شحرا ًٖ الٗ اعة ألاهبُاء اإلاظ٧ىعًٍ في هه يهخباصة والٍؼ م بٍؼ

ال٣غآن مً ظهت، هاهُ٪ ؤن ألاصُٖت لضي ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ال جسغط ًٖ اإلا٣بى٫ في ؤلاؾالم 

أالؿني.

ضه مً ٢بل 1717هـ/1129في ٖام ) م( ٖؼم ٖمه ٖلى الدج للمغة ألاولى ٞخىظه مٗه و٢ض ٖو

هىا٥. وفي هظه ألازىاء ؤن ًؼوظه ابيخه ٞلم ًخم طل٪، خُض عخل بلى بِذ اإلا٣ضؽ وجؼوط 

ؤقغها بلى ٢ضوم الىالي عظب باقا بلى ٞلؿُحن، ٦جاهب بصاعي بٗض ؤن جّم الخٗٝغ ٖلُه مً 

٣ت في ٧ل مً  ٢بل خُض انُدبه بلى مهغ في الٗام اإلاظ٧ىع ؤٖاله، بٗض ؤن ٢ام بيكغ الٍُغ

ً الهامحن صمك٤ وبِذ اإلا٣ضؽ. أ 3اإلاغ٦ٍؼ

م( ٦ظل٪ هدى 1723هـ/ 1135الشاهُت ٖام )ل٣ض جىظه الب٨غي الهض٣ًي لخلب للمغة  

َغابلـ وخمو وخماة، و٢ض هؼ٫ في خماة في بِذ الؿُض ٌـ ال٣اصعي ال٨ُالوي قُش 

ت، زم اججه مً خل ٣ه ال٣اصٍع ت في مضًىت خماة وازظ ٖىه الٍُغ ؾخاهبى٫ خُض ب بلى بال٣اصٍع

4ونلها في الؿاب٘ ٖكغ مً قٗبان.
لٗضًض مً وهؼ٫ ٞحها في مضعؾت ؾىعحي، زم ػاع ا 

خمض ٘ هىا٥ م٘ قُسه وجلمُظه مدمض بً ؤاإلاضاعؽ، واهتهؼ الٟغنت للخإل٠ُ، و٧ان ًجخم

                                                 

 .fol. 92r-102r، الحلت الظهبيت في الغخلت الحلبيتاهٓغ:  1

 .fol. 102r- 132v، الحلت الظهبيت في الغخلت الحلبيتاهٓغ:  2

  .Ralf, Elger. Mustafa al -Bakrī, pp.81-84اهٓغ:     3

4 C. Brockelmann, “al-Bakrī”, in: EI² I p. 966.  أ
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٤ عواًت اإلاغاصي، وؾىت واخضة خؿب الجبرحي . بٗض ؤ1الخاٞالحي ن م٨ض ٞحها ؤعب٘ ؾىحن، ٞو

أفي جغظمخحهما للب٨غي. 

اعة الكُش الب٨غي لخلب في اإلاغة الشالشت ٧اهذ ٖام ) م(، زم جىظه هدى 1727هـ/ 1139بّن ٍػ

ت و٦ظل٪ هدى اإلاىنل، وفي  الٗغا١ ٞؼاع مضًىت بٛضاص للمغة الشاهُت، ٞجز٫ في الخ٨ُت ال٣اصٍع

هظه ألازىاء ونله ٦خاب مً قُسه ٖبض الٛني الىابلس ي ًُلب مىه الٗىصة بلى الكام ابخٛاء 

أالباطعاثُت. والضجه ٞغظ٘ بلى خلب للمغة الغابٗت ومجها بلى مضًىت صمك٤، خُض هؼ٫ في الخ٨ُت

اعة الدجاػ 1728هـ/ 1140زم عخل بلى نٟض ٖام ) م( ومجها بلى ال٣ضؽ خُض ٖؼم مجها ٖلى ٍػ

٣ه للدج مً مضًىت 1733هـ/ 1145ألصاء ٍٞغًت الدج ٖام ) م( للمغة الشاهُت وؾل٪ ٍَغ

ت، و٢ط ى ٞحها اإلاىاؾ٪ الٗامت للدج. وهظا ٌٗني اهه  هابلـ بلى اإلاضًىت اإلاىىعة وم٨ت اإلاكٞغ

ىام اإلاظ٧ىعة ؤٖاله.ب أ٣ي في ال٣ضؽ بحن ألٖا

اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ب٣ضع ؤن ٖىاًخه   ٖاص الكُش الب٨غي الهض٣ًي بلى ال٣ضؽ لِـ لٍؼ

٣ت السلىجُت، وؤظاػ في ال٣ضؽ للكُش مدمض بً اخمض  ألاؾاؾُت ٧اهذ ابخٛاء وكغ الٍُغ

أ 2غ وٗني الخٟني في مهغ.الخلبي اإلا٨خبي وظٗله زلُٟت له في ال٣ضؽ، الظي ٌٗض السلُٟت آلاز

اعة البالص الغومُت ومً زم بم( جىظه الكُش الب٨غي الهض1736٣ًهـ/1148وفي ٖام ) لى ي لٍؼ

ال٣ؿُىُُيُت وهظه حٗخبر اإلاغة الشاهُت التي ًؼوع ٞحها الكُش الب٨غي الؿلُىت الٗشماهُت 

                                                 

٠ والخٟؿحر  1 هى مدمض بً الكُش مدمض الكهحر بالخاٞالحي، ؾ٨ً ال٣ضؽ، و٧ان ًضعؽ الخضًض الكٍغ

ت، طهب  اص  بلىبالخغم ال٣ضس ي صازل ٢بت الصسغة اإلاكٞغ الخىُٟت في  بٞخاءلى ال٣ضؽ وجىلى باؾخاهبى٫ ٖو

اجه ؾىت  ؛ خؿً 108م -102،م 4، طؾلً الضعّعم. اهٓغ: اإلاغاصي، 1778هـ/ 1192ال٣ضؽ و٧اهذ ٞو

صعاؾت وجد٤ُ٣:  ،اللضؽ في اللغن الثاوي ككغ الهجغّي ؤهلجغاحم م(، 1809ٖبض الل٠ُُ الخؿُني )ث.

 .285 -267، 1985ٖمان، ؾالمت نالر، 

2 De Jong  لِـ صخُدا ُٞما وعص في جغظماث  ألامغأالب٨غي ٖحن زلُٟت واخضا بٗضه وهظا  ؤنٌكحر

-F. De Jong., “Mustafa Kamal al-Din al. اهٓغ: 193، م4ط الب٨غي لضي اإلاالٟحن مشل اإلاغاصي

Bakrī (1688-1749): revival and reform of the Khalwatiyya tradition”, in: Levtzion n. 

and Voll John O., (ed) Eighteenth Century renewal and reform in Islam, Syracuse 

(1987), p.119.. 
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٣ت،خُض اظخم٘ م٘ الخاٞالحي اإلاظ٧ىع ؤ ؼ الٍُغ ل٨ً ال ًىظض مٗلىماث  ٖاله، ٦جاهب في حٍٗؼ

اعة. وبٗضثظ جىظه بدغا بلى ؤلاأ همُتلضًىا خى٫ ؤ ت هظه الٍؼ لضزى٫ مهغ، خُض ؾ٨ىضٍع

ضًً بلى ماثت ؤ ٤ عواًت اإلاغاصي. ًظ٦غ اهدكغث السلىجُت بلى ؤن ونل ٖضص اإلاٍغ ل٠ شسو ٞو

ضًً ألأ اإلاغاصي والجبرحي ٣ت ال جؤن الكُش الب٨غي َلب ٖضم حسجُل ؤؾماء اإلاٍغ ٣اؽ ن الٍُغ

٣ت بهظا  ّنأوال ق٪ ٦ما اقغها مً ٢بل ؤ 1بٗضص اٞغاصها "هظا ال ًضزل جدذ ٖضص". وكغ الٍُغ

الظي ُٖىه زلُٟت له في مهغ، ٦ما ٞٗل طل٪  2الك٩ل ٧ان هدُجت لسلُٟخه مدمض الخٟني

ا هاما خى٫ وكغ ٨ٞغة ؤو ٣ُٖضة مغًأؤقغها ؤٖاله. وهظا الجاهب ٌٗخبر ؤ في بِذ اإلا٣ضؽ ٦ما

أاهدكاع السلىجُت بٗض الكُش الب٨غي في مهغ ٧اهذ بمؿاهمت الخٟني. ّنأهظ٦غ ؤمً ال٣ٗاثض. 

م( ٖؼم الكُش الب٨غي ٖلى الدج للمغة الشالشت، زم عظ٘ بلى مضًىت 1737هـ/1149وفي ٖام )

٤ عواًت ابً ٦ىان في "  3".اإلاىاهب ؤلاؾالميتصمك٤ خُض ٧ان والُا ؾلُمان باقا الٗٓم ٞو

ضًىا خى٫ اإلاضة التي م٨ض في صمك٤ ٢بل اهخ٣اله بلى ٧ل مً وال جىظض مٗلىماث ٧اُٞت ل

م( جىظه هدى ال٣ضؽ 1740هـ/ 1152ال٣ضؽ ومهغ وهي اإلادُت ألازحرة في خُاجه. ٟٞي ٖام )

م( ؤي ؾب٘ ؾىىاث ومجها جىظه بلى مهغ وؤ٢بل 1747هـ/ 1160خُض م٨ض ٞحها ختى ٖام )

م( ٖؼم 1748هـ/ 1161غ. وفي ٖام )ٖلى ؤلاعقاص بك٩ل م٨ش٠ والىاؽ ٣ًبلىن ٖلى هظا ألام

خُض  ٖلى الدج للمغة الغابٗت، وهي بمشابت عخلت الدج ألازحرة له و٢ض ٖاص مجها بلى مهغ

م( 1749هـ/ 1162ؾ٨ً بضاع ٖىض ٢بت اإلاكهض الخؿُني، ٞإصع٦خه اإلاىُت في ال٣اهغة ٖام )

أقغها ؤٖاله. الٗام ٦ما ؤ"عجاثب آلازاع مً هٟـ وصًٞ بتربت اإلاجاوعًٍ ٦ما ؤقاع الجبرحي في 

أ

أ  

                                                 

 .300م-299، م1، طآلازاععجائب ؛ الجبرحي، 194، م4اإلاغاصي، ؾل٪ الضعع، ط 1

؛ 354، م2، طعجائب آلازاعم(. اهٓغ: الجبرحي، 1767هـ/ 1181غ، ث. ولض بدٟىت مً ٢غي مه 2

 .192، م4، طؾلً الضعّعاإلاغاصي، 

 م1733هـ/ 1146ٖام  ألاولى، خُض ولي صمك٤ مغجحن اإلاغة 168، م1، طؤلاؾالميتاإلاىاهب ابً ٦ىان،  3

 .م1737هـ/ 1150واإلاغة الشاهُت ٖام 
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ّهخائج الضعاؾت

ال ق٪ ؤن الكُش الب٨غي الهض٣ًي، ٧ان له ألازغ ال٨بحر في وكغ السلىجُت في الكام باإلاٟهىم 

لؿُحن، ؤو في صمك٤، ٣ت هٟؿها،  الٗام والسام، ؤي في ؾىعٍا ٞو بىاؾُت ؤجباٖه مً الٍُغ

ٛغؽ حٗالُم السلىجُت في هٟىؽ خُض صؤب ٖلى وكغ مالٟاجه ؤًًا في هظا اإلاجا٫، ٦إصاة ل

ألاجبإ الجضص، و٢ض ال خٓىا ؤن وكغها لم ًىاظه ٣ٖباث، وهظا ٌٗني لىا ؤن الؿلُت 

ُت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها. أالٗشماهُت في اؾخاهبى٫ شجٗذ وكغ الُغ١ الهٞى

اعة ألاما٦ً واإلا٣اماث اإلا٣ضؾت، ٦ىهج  و٢ض اؾخٛل الب٨غي في ؤزىاء عخالجه اإلاسخلٟت ٍػ

ُت م مٗاعيت ؤوؾاٍ ؾُاؾُت صًيُت في ال٣غن الشامً ٖكغ، إلاشل هظه  و٦كٖغ اعتها ٚع لٍؼ

اعاث، هسو بالظ٦غ ؤجبإ خغ٦ت ٢اض ي ػاصة )ث. ( في بؾىاجبى٫، الظًً 1634هـ/ 1044 الٍؼ

ًىا مشل هظا الىهج في ؾىىاث السمؿحن مً ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ و٦ظل٪ مً ًدب٘ الخُاع  1ٞع

اهغة بضءا مً الٟترة اإلاملى٦ُت، و٢ض ْهغ هظا الجاهب مً الخىبلي الظًً خاعبىا هظه الٓ

أزال٫ مالٟاث ابً جُمُت اإلاسخلٟت.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

أ

                                                 

لى،  1 ش وخظاعةالضولت اللثماهيت اهٓغ: بخؿان ؤٚو  ، ٢اعن:212، م1999، بؾخاهبى٫، جاٍع

M. Zilfi, The Politics of  Piety: The Ottoman Ulema in Post-Classical Age Century 

(1600-1800), Minneapolis, 1988, pp. 49-70; ibid, “The Kadizadelis Discordant”, in: 

JNES 45 (1988), pp. 251- 263. 
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ّاإلالخلضاث الكلبّيت في ؤصب فظائل الكامفي  هـغة

ّوكثماهّيت وؤزغّي هّيتلّىكغاءة في مسؼىػاث ومصاصع مم

 ملضمت .1

التي جدٓى  اإلاٗلىم لضًىا ؤّن مهُلر اإلا٩ان اإلا٣ضؽ، ٌكمل الٗضًض مً ألاؾماء مً

هظ٦غ مجها: اإلا٣ام، اإلاؼاع،  1ب٣ضؾُت وم٩اهت مُٗىت لضي ؤبىاء الضًاهاث الشالر اإلاىخّضة.

خ٣اص بااليغخت ؤو ألاما٦ً  حر طل٪ مً الاؾماء. بّن ٨ٞغة الٖا ذ، والتربت، ٚو اإلاكهض، الًٍغ

ت في  اإلا٣ّضؾت، حٗخبرأ ُّ ت، ل٨ً عا٣ٞتها آعاء ظضل ُّ ت واإلاؿُد ًّ ْاهغة قاجٗت في ؤلاؾالم، الحهىص

اإلاجالحن ال٨ٟغّي وال٣ٗاثضّي، خُض هجض ممً شج٘ ؤو ٖاعى وظىصها بلى ظاهب الضًً 

الغؾمّي. ل٨ً ًبضو ؤّن اإلاؿإلت في ؤلاؾالم ؤ٦ثر جغ٦ًُبا بؿبب السالٝ بحن الٗلماء خى٫ ؤمغ 

م مى٠٢ الؿىت  وؤلاٞغاٍ في 2ج٣ضٌؿها. ت خىلها، ٚع ُّ ت الكٗب ُّ ال٣ُىؽ واإلاماعؾاث الضًي

ت، الظي اجطر في الٗضًض مً ألاخاصًض التي جمى٘ ال٣ُىؽ بجاهب ألاما٦ً اإلا٣ضؾت،  الىبٍى

خُض وعص في الّؿىت باليؿبت ألهل ال٨خاب واجساط ٢بىعهم مؿاظض، ٢ىله ٖلُه الؿالم: 

ًَ هللا الحهىص والىهاعي اجسظوا ٢بىأ َٗ َ
أ3ع ؤهبُائهم مؿاظض"."ل

                                                 

ام ٖاّمت. ًىٓغ:هسو بالظ٦غ  1  
ّ

 Canaan, T., Mohammedanاإلا٣اماث في ٞلؿُحن زاّنت وبالص الك

Saints and Sanctuaries in Palestin, pp. 47-77; Goldziher, I., “Veneration of Saints in 

Islam”, in: Muslim Studies, pp. 255-341. , ,.ירושליםמצבות קודש בארץ ישראלוילנאי, ז , ,

ما٦ً اإلا٣ضؾت لضي اإلاؿلمحن والحهىص في ٢اعن: ظىػ٠ٍ محري، خى٫ ج٣ضٌـ ألاأ. 112 -51, מ'א, ע, 1986

أ..Meri. J., The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria, 12-59ؾىعٍا:

اعة، ومجمٕى ٞخاوي ابً   2 هظ٦غ ممً ٖاعى الٗباصة لضي ألاما٦ً اإلا٣ضؾت، ابً جُمُت، عاظ٘: ٦خاب الٍؼ

اعة، وممً ٖاعى آعاء ابً جُمُت، هظ٦غ ج٣ي الضًً الؿب٩ي )ث.  27جُمُت مجلض  م(، 1355السام بالٍؼ

اعة زحر ألاهامعاظ٘  ي ٞاإلا٣ضس ي الخىبلي ؛ وما ًجظب الىٓغ وظىص مالٟاث حٗاعى ؤزغأقفاء الؿلام في ٍػ

أ.الصاعم اإلاىيي في الغص كلى الؿبييم( ًغص ٖلى الؿب٩ي في ٦خابه 1343)ث. 

في ٦خاب  ومؿلم؛ 140: 8في ٦خاب اإلاٛاػي: باب مغى الىبي ٖلُه الؿالم ووٞاجه  البساعّيؤزغظه   3

ٗىت هللا ٖلى ؛ ٦ما ؤقغها ؤٖاله هىا٥ عواًاث ٖضًضة للخضًض، مجها "ل376: 1اإلاؿاظض ومىاي٘ الهالة 

: 1الحهىص والىهاعي اجسظوا ٢بىع اهبُائهم مؿاظض مما نىٗىا"، ؤزغظه البساعي في ٦خاب الهالة 

؛ ومجها : " ٢اجل 228: 2، حغليم الخلليم؛268: 1، زالصت البضع اإلاىحر126: ؛2، جلخيص الحبحر؛٢اعن: 532
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أ

أ

ؤما باليؿبت إلاهضع الٗباصة لضي اإلا٣اماث وألايغخت ؤو آلازاع، ُٞهٗب ٖلُىا جدضًض هظه 

ؿّمى الضًً  ٌُ الٓاهغة، ٞهل جخٗل٤ بالُٟغة لضي ؤبىاء الضًاهاث اإلاىخضة في بَاع ما 

 ٌكحر الباخض مىش ي (popular religion, popular belief, popular culture)الكٗبي؟

قاعون في هظا الؿُا١: "بّن ؤلاؾالم ال ًسخل٠ في هظا اإلاىيٕى ًٖ ب٣ُت الضًاهاث، ٨ٟٞغة 

ت، ل٨ً م٣ابل  ًّ البٗض بحن ؤلاوؿان وهللا في بَاع الضًً الغؾمي ال جسخل٠ ؤو ج٣ّل ًٖ الحهىص

أ 1الضًً الغؾمّي في ؤلاؾالم جُىع بلى ظاهبه ما ٌؿمى الضًً الكٗبّي".

زخلٟذ الاججاهاث لضي الباخشحن في هظا اإلاجا٫، ٞما ػالذ ْاهغة ومهما حٗضصث آلاعاء وا

خ٣اص ب٣ىة ألايغخت عاسست بهىعة وؿبُت في الٗالم ؤلاؾالمي هسو بالظ٦غ ٞلؿُحن  الٖا

حرها مً البلضان ؤلاؾالمُت.  ٣ُا بك٩ل زام، ٚو أوؾىعٍا والٗغا١ ومهغ وقما٫ بٍٞغ

باإلاكاهض وآلازاع اإلاخٗل٣ت بىبّي ؤو ولي  بّن ٨ٞغة ج٣ضٌـ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت والخبر٥ والخىؾل

مبٗثها، ؤّن اإلاامً ًغي بالىلي ؤو اإلا٩ان اإلا٣ضؽ ٧ىاؾُت بِىه وبحن هللا، ختى ًًٓ البٌٗ 

أؤنهم ًى٣لىن صٖاءهم بلى هللا. 

خ٣اص باألما٦ً واإلا٣اماث اإلا٣ضؾت في ؤلاؾالم،  ال قّ٪ ؤهىا بداظت بلى صعاؾت قاملت حٗالج الٖا

ن مً صعاؾاث، ٌٗخبر ٢لُال وؿبُا في هظا اإلاجا٫ هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: وما نضع ختى آلاأ

ً، )ظىلضحؿحهغ، مُساثُل ٞىتر م٩ُاون، ٧اهلت،  صعاؾاث الباخشحن م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

حرها مً الضعاؾاث. أ 2ظىػ٠ٍ محري، ًىؾ٠ ؾضان(، ٚو

                                                                                                                       

وؤخمض في ؛ 532: 1هللا الحهىص والىهاعي اجسظوا ٢بىع اهبُائهم مؿاظض" ؤزغظه البساعي في ٦خاب الهالة 

اإلاؿىض وؤبى ٌللى في ؛ 80: 4 وؤبى صاوص في الؿجن الىبرّي؛  95: 4، في اإلاجخبى واليؿائي؛ 284: 2، اإلاؿىض

ؤزغحه ؤبى صاوص في هخاب خسظًً ٖلحها اإلاؿاظض والؿغط" ؛ ومجها، " لًٗ هللا ػاثغاث ال٣بىع واإلا221:  10

أ. 136: 2 والترمظي في هخاب الصالة؛ 218:  3 الجىائؼ

 . 11, עמ', 117-118, "דת ופולחןשרון, מ., הקדמת חוברת "  1

 Goldziher, I., “Veneration of Saints in Islam”, pp. 255-300; “The Cult of saints: اهٓغ 2

in Islam”,pp. 120-302; Kahle, P., Gebräuche bei den Moslemischen heiligtümern in 
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أ

ت باليؿبت لخ٣ضٌـ اإلا٣ام  اث وألاما٦ً ل٣ض قهضث الٟترة اإلاملى٦ُت مٗاعيت ملخْى

ت )ث ُّ ذ الظي ؤْهغه ابً جُم ى طل٪ باإلاى٠٢ الهٍغ
ّ
م( و٢ؿم 1328اإلا٣ضؾت في ؤلاؾالم، ججل

مً جالمُظه )ال٣لُل ممً ًمشل الخُاع الخىبلي( الظًً ؾاعوا ٖلى ههجه ومى٢ٟه مجها، في ّْل 

مً  ؤما٦ً مُٗىت اهدكاع ج٣ضٌـ آلازاع واإلا٣اماث والايغخت، وما ًغا٤ٞ طل٪ مً ٖباصاث في

أ الٗالم ؤلاؾالمي.

اعة.  ٠ ألاخاصًض الساّنت بالٍؼ ّٗ اعة الىبي ٖلُه الؿالم مٗهُت، ٞهى ًً ل٨ً  ٣ٞ1ض اٖخبر ٍػ

ا. أ 2الؿٟغ بلى مسجضه وػٍاعة ٢بره يمً مىاؾ٪ الدج ٌٗخبر طل٪ ؤمًغا مؿخدبًّ

                                                                                                                       

palästine,pp. 139-78; Mecown, C. C., “Muslim Shrines in Palestine”, pp. 47-68; Meri, 

J.,“The Islamic Cult of Saints Medieval Popular Culture”, pp. 34-56; Fredric De J., 

“Cairene Ziyara-Days: A Contribution to the Study of Saint Veneration in Islam”,pp. 

26-43; Encyclopaedia Britannica, Saints, pp.886-888; Winter, M., Egyptian Society 

Under Ottoman Rule 1517-1798, Part VI; Canaan, T., Mohammedan Saints and 

Sanctuaries in Palestine, pp. 10-47; Sadan, J., “On Tombs and Holy Writ”, pp. 171-

194. 

ًدخّج ابً جُمُت ٖلى طل٪ بضالثل مجها خضًض قض الغخا٫"ال حكض الغخا٫ بال بلى زالزت مؿاظض: اإلاسجض  1  

 Kister, M. J., “You الخغام واإلاسجض ألا٢ص ى ومسجضي هظا" و٢ض ها٢ل الباخض ٢ؿُغ هظا الخضًض:

Shall Only Set out for Three Mosques”, pp. 173-196.  اعة٣ًى٫ في : "وما ط٦غوه مً هخاب الٍؼ

ى هللا ٖلُه وؾلم ٩ٞلها يُٟٗت باجٟا١ ؤهل الٗلم بالخضًض، بل هي 
ّ
اعة ٢بر الىبي نل ألاخاصًض في ٍػ

ت لم ًغو ؤخض مً ؤهل الؿجن اإلاٗخمضة قِئا مجها،ولم ًدخج ؤخ ض مً الاثمت بص يء مجها، بل بن مىيٖى

مال٪ بمام ؤهل اإلاضًىت الىبىٍت الظًً هم ؤٖلم الىاؽ بد٨م هظه اإلاؿإلت ٦غه ؤن ٣ًى٫ الغظل: ػعث ٢بر 

الىبي، ولى ٧ان هظا اللٟٔ مٗغوٞا ٖىضهم ؤو مكغوٖا ؤو مإزىعا ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم لم ٨ًغهه 

ولم ًؼعوي ٣ٞض ظٟاوي(؛ )مً ػاع ٢بري ٣ٞض وظبذ له قٟاٖتي(.  ٖالم اإلاضًىت، )مً هظه ألاخاصًض: )مً حّجأ

اعةًغاظ٘: ابً جُمُت،  ،  27 – 25: 27؛مجمٕى ٞخاوي ابً جُمُت،  39: 5، الفخاوي الىبرّي؛ 11، هخاب الٍؼ

216 – 219 . 

اعة بيذ ؛ 38، 32، 29، الجىاب الباهغ في ػّواع اإلالابغًغاظ٘: ابً جُمُت،    2  اإلالضؽكاكضة في ٍػ

Matthews, Ch., p. 9  غة ؾاٞغ بلى الجىاب الباهغ، وفي اعة البضُٖت "ختى ؤن ؤبا هٍغ ، ٣ًى٫ باليؿبت للٍؼ

الُىع الظي ٧لم هللا ٖلُه مىس ى بً ٖمغان ٖلُه الؿالم ٣ٞا٫ له بهغة بً ؤبي بهغة الٟٛاعي: لى ؤصع٦خ٪ 
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ما وخاو٫ ابً جُمُت الغّص ٖلى ٧ّل مً ٌٗٓم اإلاكاهض وبٌٗ آلازاع اإلا٣ضؾت، وعص لضًه: "وأ

ًظ٦غه بٌٗ الجّها٫ ٞحها مً ؤّن هىا٥ ؤزغ ٢ضم الىبّي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤو ؤزغ ٖمامخه ؤو 

ه ٦ظب... ولِـ ببِذ اإلا٣ضؽ م٩اها ٣ًهض للٗباصة ؾىي اإلاسجض ألا٢ص ى"، 
ّ
أٚحر طل٪ ٩ٞل

٠ًُ: "وفي مسجض ٢بلي صمك٤ ٌؿمى مسجض ال٣ضم ٣ًا٫: بّن طا٥ ؤزغ ٢ضم مىس ى ٖلُه  ٍو

م طل٪ ٞةّن الٟترة  1َل ال ؤنل له ولم ٣ًضم مىس ى صمك٤ وال ما خىلها".الؿالم وهظا با ٚع

اعة ٢بىع ألاهبُاء وألاولُاء والهالخحن، ٦ما  ت قهضجا مىانلت ٍػ ُّ ت والٟترة الٗشماه ُّ اإلاملى٦

ى طل٪ 
ّ
اث في ؤصب ًٞاثل الكام، و٢ض ججل اث واإلاُبٖى ؾىىّضر طل٪ مً زال٫ اإلاسَُى

اعاث لؤليغخت وألاما٦ً اإلا٣ضؾت، و٦ظل٪ ٦خب اإلاالٟحن، وؤخُاها  مً زال٫ ؤصب الٍؼ

أ 2بىاؾُت صوعة الىالة اإلادلُحن هسو بالظ٦غ ٞلؿُحن. 

أ

                                                                                                                       

٣ى٫: "ال حٗمل اإلاُي بال بلى زالزت ٢بل ؤن جسغط إلاا زغظذ، ؾمٗذ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ً

 .33مؿاظض:اإلاسجض الخغام ومسجضي ومسجض بِذ اإلا٣ضؽ." ًغاظ٘ الجىاب الباهغ، 

اعة بيذ اإلالضؽ Ch. Matthewsاهٓغ:    1 اكخظاء الصغاغ خى٫ بِذ اإلا٣ضؽ،  13 – 12، كاكضة في ٍػ

مشل ألاشجاع والُٗىن،  امغا آزغأل ابً جُمُت ؤما٦ً ج٣ضؽ خى٫ مضًىت صمك٤. ولم ٌٟٛ 318، اإلاؿخليم

اعةاهٓغ: ًغاظ٘: ابً جُمُت،  ؛ هىا٥ بقاعة ؤًًا لضًه في ال٨خاب هٟؿه ؤن 51؛ 15 – 14، هخاب الٍؼ

 ,Taylor. ٢اعن: 16هبُاء وال ٢بىعهم وال مؿاظضهم، ًغاظ٘ ال٨خاب صخابت لم ٌؿخدبىا الؿٟغ آلزاع ألاأال

Ch., Ziyara and the Veneration of Muslim Saints in Late Medieval Egypt ,pp. 62-79. 

أ234 -211 ',עמ, הדתית הסובלנות וגבולות הממלוכית בדמשק הדת חיי., מ, וינטרاهٓغ اًًا:  . ט;

أ.1 פרק, המונגולי הכיבוש ועד אלדין מנור בסוריה וחברה דת., ד, הלר

اث )ث.   2 اعة الىىاهب الؿياعةم(، 1411اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ابً الٍؼ ؛ ٖبض الٛني في جغجيب الٍؼ

الخمغة اإلادؿيت في م(ن 1749الىابلس ي، الخًغة ألاوؿُت في الغخلت ال٣ضؾُت؛ الب٨غي الهض٤ً، )ث. 

٤ الضًً بً ٖشمان، الغخلت اللضؾيت ؛مال٠ مجهى٫ )ث. ال٣غن الشامً مغقض الؼواع بلى كبىع ألابغاع؛ مٞى

ش اللضؽ والخليل كليه الؿالمٖكغ(،  مدمض ٖضهان البسُذ )لىضن: ماؾؿت الٟغ٢ان  2004)خ٣٣ه ٖام  ،جاٍع

كحر بإن مالٟه مدمض بً مدمض السلُلي اعة  م(1734ث.  -للترار ؤلاؾالمي َو وهى بمشابت ٦خاب صوعة ًٓهغ مً زالله ٍػ

م( والي اإلاى٣ُخحن في 1719ألاما٦ً اإلا٣ضؾت في مى٣ُتي ال٣ضؽ والسلُل، بىاؾُت الىالي عظب بااقا )ث. 

 Rafeq. A. K. The Province of(؛ 1730 -1703خمض الشالض الظي خ٨م بحن ٖامي )ن ؤرة الؿلُاٞت

Damascus 1723- 1783, pp. 21-23. .أٌكحر في ال٨خاب خى٫ صوعة الىالة الٗشماهُحن في الكام
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اعة ألايغخت اإلا٣ضؾت لضيهم، هسّو بالظ٦غ 2  ا ْاهغة ٍػ ًً . باإلا٣اعهت م٘ ؤوعوبا، جُىعث ؤً

اعة ؾاهدُاٚى  ت، الظي اٖخبر  ؤو (Santiago)ٍػ ُّ ال٣ّضٌـ ٣ٌٗىب في مضًىت ٚلِؿُا ؤلاؾباه

ا مً الجاهب الضًنيّأ مغ٦ًؼا والغوخاوّي، لالؾباهُحن ولؤلوعوبُحن، وال قّ٪ ؤّن  م٣ّضًؾا هامًّ

الىاخُت الهامت في هظا اإلاًماع الدكابه بحن الكغ١ والٛغب في هظا الكإن في ال٣غون 

الىؾُى، بحن ؤوعوبا في ال٣غون الىؾُى واإلامل٨ت اإلاملى٦ُت والٗشماهُت، ل٨ً لِـ هظا 

اع إلاىا٢كت هظه اإلاؿإلت ٢ضع ببضاء مالخٓت ٖابغة ، ألّن ألامغ لِـ في بَاع صعاؾدىا، ل٨ً ؤلَا

ل 
ّ
اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت لضي الاوعوبُحن، هى الجاهب الغوخاوي اإلاخمش الجاهب الهام في ٍػ

ت بجاهب اإلا٣اماث اإلا٣ضؾت، وال وٟٛل الجاهب الا٢خهاصّي،  ُّ بالضٖاء وب٢امت ال٣ُىؽ الضًي

ت الٗاثضة ٖلى اإلاضًىت الت ًّ ل بالٟاثضة ؤلا٢خهاص
ّ
ذ ال٣ضٌـ اإلاخمش ي ٣ً٘ ٞحها اإلا٣ام مشل يٍغ

٣ٌٗىب اإلاظ٧ىع ؤٖاله، واإلاضن التي ًمّغ بها الؼاثغون للىنى٫ بلى هظه اإلاضًىت، وهظا ًدكابه 

ا م٘ ٢اٞلت الدج الكامي في الٟترة الٗشماهُت، والتي ٧اهذ جمغ بمىا٤َ مُٗىت حٗىص  ُّ وؿب

ت ٖلى الؿ٩ان اإلادلُُحن بياٞت بلى ؾ ًّ ت واإلاضًىت، اٖخماًصا ٖلى بالٟاثضة ؤلا٢خهاص
ّ
٩ان م٨

أ1صعاؾت الباخشت ؾىَعٍا ٞغوقي.

أاإلالخلضاث الكلبيت في ؤصب فظائل الكام.  .3

ت ؾىدىاو٫ في هظه اإلا٣الت، مؿإلت اإلاٗخ٣ضاث الك ٍّ ، مً زغيأألاأٗبُت، ؤو ال٣ُىؽ الٟىل٩لىع

 والٗشماهُت،زال٫ ؤٞٗا٫ ومماعؾاث وعصث في مالٟاث ًٞاثل الكام في الٟترجحن اإلاملى٦ُت 

اعة الىلمشل: ْاهغة الخبر٥ باإلا٣ا لب الكٟاء لضي ٍػ باث  يّأماث، َو ؤو الىبّي، وجد٤ُ٣ الٚغ

الساّنت في اإلاجاالث الخُاجُت والغوخاهُت. ٢ض ًهٗب ٖلى الباخض ؤخُاها جدضًض ال٨ٟغة 

                                                 

 Housley. N., “Pilgrimage Western European”, pp. 655-662; Melczer, W., Theاهٓغ:   1

Pilgrim's Guide to saintiago de Compostella, pp. 82-121; Webb, D., Pilgrims and 

Pilgrimage in Medieval West, pp. 50-80; James Howard-Johnston J., and Hayward P. 

A., The Cult of Saints in Late Antiquity and Middle Ages, pp. 62-90; Faroqhi, S., 

Pilgrims and Sultans: The Hajj Under Ottomans 1517-1683, pp. 74-92; Yves, 

Bottineau, Les chemins de saint Jacques, pp. 14-30. 
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٣ت بالترار الكٗبي ال٣ضًم، زاّنت في مًماع اإلاٗخ٣ضاث مً هاخُت ؤو ما ًسّو مىأ
ّ
اّص اإلاخٗل

ىت، عّبما ألّن السُا٫ ؤلاوؿاوي ًلٗب صوًعا ٦بحًرا ُّ ت مٗ ٍّ ًّ ؤّن  ٞىل٩لىع في هظ اإلاًماع. وهٓ

تها  ىت، مهما بزخلٟذ هىٍّ ُّ ت مٗ ُّ اإلا٣هىص باإلاٗخ٣ضاث، ألا٩ٞاع التي جامً بها َب٣ت بظخماٖ

ت اومضهُت ُّ ٟ ت )ٍع ُّ لٗالم ، باليؿبت لجىاهب جغجبِ بالٗالم الساعجي لئلوؿان، ؤو ا(الش٣اٞ

ت. ومهما ٨ًً مً ؤمغ، ٞان هظه اإلاٗخ٣ضاث لم جدٔ بإّي ق٩ل  الظي ًٟى١ الُبُٗت البكغٍّ

ت. ُّ ت الغؾم ُّ أ 1مً ؤلاق٩ا٫ بخ٣ضًغ واخترام اإلااّؾؿت الضًي

ًّ ؤنها  ام، ٞمً ظاهب هٓ
ّ

ال قّ٪ لضًىا ؤّن وظىص ْاهغة اإلاٗخ٣ضاث حٗخبر ٢ضًمت في بالص الك

ت الشالر، ل٨ً هىا٥ مً اإلاٗخ٣ضاث،وكإث بهىعة ٖاّمت مً زال٫ الضً الّتي  اهاث الؿماوٍّ

ت  2جبضو ؾاب٣ت الٗهض في ؤنىلها لضي ؤبىاء هظه الضًاهاث. ُّ زاّنت بطا ؤصع٦ىا الٗال٢ت ألاؾاؾ

ت Granqvistبحن اإلاٗخ٣ضاث والضًً، وجالخٔ الباخشت ) ُّ ( ؤّن ازخالٍ الخ٣الُض ؤلاؾالم

 ٞلؿُح
ّ
ت في بالص الكام وزانت ُّ غ هىاح مكتر٦ت  ن، لِـ ؤمغا هاصع الىظىص،واإلاؿُد لخٞى

ت في ؤما٦ً م٣ّضؾت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها  ُّ بُجهما هسو بالظ٦غ ٖباصاث واٖخ٣اصاث قٗب

ومً اإلاٗلىم لضًىا ؤًًا ؤّن ما ٌؿّمى "ؤلاؾخٗاعة  3وم٩اهتها في الّضًاهخحن اإلاظ٧ىعجحن ؤٖاله.

ت بحن الكٗىب" ُّ ٣اٞ
ّ
ا الش ًُّ في هظا اإلاجا٫، ٞهىا٥ بٌٗ اإلاٗخ٣ضاث  جلٗب ؤًًا صوًعا ؤؾاؾ

م ؤّن  ت التي ًم٨ً ؤن جى٣ل مً قٗب آلزغ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة، بالٚغ ُّ ٗب
ّ

الك

ش وظىص وزل٤ هظه  الباخض لهظا اإلاىيٕى ًهٗب ٖلُه في بٌٗ ألاخُان جدضًض جإٍع

                                                 

بالث،    1  Supersitionsبّن مشل هظه اإلاىاّص التي قاٖذ مىظ ال٣ضًم ٧ان ًُل٤ ٖلحها اؾم زغاٞاث ؤو زٖؼ

ت وؤنبدذ حؿّمى الُىم با Folk Beltfزم ؤنبدذ حؿّمى  ُّ بٗض ؤن ٧اهذ حؿمُتها  Volksglaubeألإلااه

Aberglaube  . 

2  Taylor. Edward Burnett, Primitive Culture, p. 100; Meri, J., “Sacred Journeys to 

Sacred Precincts: The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria”, 

Chapter 3.  ،جغظمت ؤخمض ٖبض الخمُض ؤؾاػحر اللالم اللضًم٣ًاعن ؤًًا: مجمىٖت مً الٗلماء ،

ش ؛ مدمض زلُٟت خؿً، 620: 4)ؤصًان الهىض ال٨بري(  ملاعهت ألاصًان؛ ؤخمض قلبي، 269ًىؾ٠،  جاٍع

أ. 63، ألاصًان

3  Granqvist. H., Birth and Childhood among the Arabs, P. 127.                
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٣افي
ّ
ت، ل٨ً بؿبب الخ٣اعب الش ُّ حر الكٗب ت ٚو ُّ بحن اإلاٗخ٣ضاث  اإلاٗخ٣ضاث في البِئاث الكٗب

ت وأ ُّ غ١، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الش٣اُٞت الٟاعؾ
ّ

حرهما، ٞغبما هجض جإفي الك ت ٚو ُّ زحرا الُىهاه

ت.  ُّ ت في اإلاجخمٗاث الكغ٢ ُّ ألهظه الش٣اٞاث ٖلى اإلاٗخ٣ضاث لضي البِئاث الكٗب

اث "ًٞاثل ىداو٫ جىاو٫ هظه اإلاؿإوفي صعاؾدىا هظه ؾ لت ٦ما ْهغث في مالٟاث ومسَُى

ام(، وما جخًمً هظه اإلاالٟاث مً عواًاث وؤخاصًض عؾمُت صًيُت مً ألاأ
ّ

عى اإلا٣ّضؾت" )الك

ظهت، وعواًاث ٚحر عؾمُت، ومضي اوسجامها م٘ َبُٗت ؤصب ًٞاثل ألاعى اإلا٣ّضؾت، في 

ت. ُّ ت والٗشماه ُّ أ 1الٟترجحن اإلاملى٦

٢ض ج٩ىن الّؼٍاعة لؤلما٦ً اإلا٣ّضؾت، هسّو بالظ٦غ ألايغخت، هي ألامغ ألاؾاس ّي التي جٓهغ مً 

ت الٗاّمت، ل٨ً هىا٥ َغ١ ؤزغي لٓهىعها، مشل ؾغص عواًت ؤو  ُّ زاللها اإلاٗخ٣ضاث الكٗب

يؿب لىبّي ؤو ولّي ؤو صخابّي . ل٨ً الجاهب الهام في هظا اإلاًماع ق٩ل ْهىع  ًُ خضًض مّٗحن 

ام، هظ٦غ ٖلى ؾبُل هظه اإلا
ّ

ٗخ٣ضاث، وهي مخىّىٖت وؿبُا ٦ما هالخٓها في ماّصة ًٞاثل الك

ت،  ُّ ت الّتي جغا٤ٞ الّؼٍاعة لؤلما٦ً اإلا٣ّضؾت، ؤو وظىص ْاهغة ٚحر َبُٗ ُّ اإلاشا٫ ال٣ُىؽ الضًي

ىت. ُّ ٣اثضًت مٗ ت ٖو ُّ ى١ جهّىع زُا٫ ؤلاوؿان، وما ًغا٤ٞ طل٪ مً ظىاهب صًي ُٟ في مجا٫  2جَ

أمشلت الخالُت: كٗبُت هظ٦غ ألاأث الاإلاٗخ٣ضا

                                                 

ه في   1
ّ
ٗبي ًشحر اهخمامىا مً خُض ؤّن اإلاؿإلت هي ٦ما ٣ًى٫ ٧ىهضع: به

ّ
٤ُ ٦ىٗان :"بّن الضًً الك ًظ٦غ جٞى

ت صًاهت الٟالخحن. بن بٌٗ اإلاؿلمحن ٣ًًىن خُاتهم صون ؤن  ُّ الٗباصة في جل٪ اإلا٣اماث جدبّضي شسه

ت ؤ٦ث ر مً هللا ؤو الىبّي مدّمض. وؤّن طل٪ ًضزلىا اإلاسجض، وهغاهم مىجظبحن بلى ٨ٞغة ؤّن ال٣ّضٌـ ًدمي ال٣ٍغ

ان ٞلؿُحن في ٞترة ما ٢بل 
ّ
ال ًضهكىا، ٞهاالء الٟالخىن الٟلؿُُيُىن هم وعزت وؤخٟاص الىزيُحن مً ؾ٩

 Canaan. T., Mohammedan Saints and الخىعاة، الظًً بىىا ألاما٦ً الٗالُت ألاولى. ًغاظ٘:

Sanctuaries in Palestine, p. 291. 

ت: اهٓغ:  هىا٥  2 ًّ حر طل٪ مً ألامىع اإلااص ُىن ماء ٚو  ,.Canaan. Tاٖخ٣اصاث جغجبِ بإشجاع وؤحجاع ٖو

Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine,pp .85-102; Goldziher, I., 

“Veneration of Saints in Islam”, p. 283;עמר, זהר., פולחן עצים ליד קברי קדושים במסורת  ؛

 Meri, J., “The etiquette of devotion in the Islamic ٢اعن: ,155, והמוסלמית, עמ'היהודית 

Cult of Saints”, pp. 263-286. ًًا٢اعن ؤMcpherson, J. W., The Moulids of Egypt, pp. 92-

أ .113
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ت في ؤلاؾالم ولضي ؤبىاء الخبّرن )البرهت(  3.1 ُّ : ٌٗخبر الخبر٥ ؤخض مٓاهغ اإلاٗخ٣ضاث الكٗب

ىت مً الىاؽ  ُّ تي ج٣ىم بها ٞئت مٗ
ّ
الّضًاهاث ألازغي، ًبرػ طل٪ في بَاع ق٩ل مً ألاٞٗا٫ ال

اعتها للم٩ان اإلا٣ّضؽ، بُٛت الخهى٫ ٖلى البر٦ ذ، ؤو في بٌٗ ؤزىاء ٍػ ٍغ ًّ ت، مشل إلاـ ال

ألاخُان ج٣بُله، ؤو بؾخسضام الّؼٍذ في اإلا٣ام مً ٢بل الّؼاثغ لخ٩ىن البر٦ت صاثمت. وال وٟٛل في 

أ 1بٌٗ ألاخُان قغب اإلااء ُٞما بطا اخخىي اإلا٩ان ٖلى هب٘ ماء لىٟـ الهضٝ.

اجٗت في ججضع الاقاعة ؤّن هظا الّؿلى٥ ؤلاظخماعّي ٌٗخبر ؾلى٧ا ٢ضًما يمً الٗ
ّ

اصاث الك

غ١، وما ػا٫ ال٨شحر مً الىاؽ في مهغ واإلاٛغب وفي الكام، وؤما٦ً ؤزغي عاظذ ٞحها 
ّ

الك

خ٣اصاث، ًخبر٧ىن مً اإلاؼاعاث اإلاسخلٟت ؾىاء ؤ٧ان ألامغ مخٗل٣ا بم٣ام ولّي ؤو  مشل هظه ؤلٖا

ه ًجلب البر٦ت للؼاثغ. هبيّأ
ّ
ٗخ٣ض ؤه ٌُ ٖغى هماطط  ٢بل الكغوٕ في 2ؤو ؤّي م٩ان م٣ّضؽ آزغ 

اعاث بسهىم هظا اإلاىيٕى ال بّض مً ؤلاقاعة ؤّن البر٦ت  مً ؤصب ًٞاثل الكام و٦خب الٍؼ

ال ًدهل ٖلحها الؼاثغ مً ألاولُاء واإلاىحى وبهما مً ألاخُاء، ٦ما هى الخا٫ ٖىض الخهى٫ 

ت، خُض هجض مشل هظه الٓىاهغ في بٌٗ ؤظؼاء  ُّ ٖلى البر٦ت مً مكاهحر قُىر َغ١ الهٞى

م الاؾالمي ) ٞلؿُحن مهغ واإلاٛغب(، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ إلاـ وج٣بُل ًض الكُش، الٗال

                                                 

ظاء   .Canaan. T., Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, pp.99-100اهٓغ: 1  

ت ٧ان إلاا اجهل بها مً مٗنى قإن ٦بحر في السغاٞاث  ُّ ت "٧لمت ٖغب ُّ في ماّصة بغ٦ت في صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالم

ت ًخىّؾل بها بلى خؿً الُال٘ ٖلى ازخالٝ ؤق٩اله وبلى قٟاء ألامغاى  ٖىض اإلاؿلمحن وؤنبدذ ؤصاة سخغٍّ

ّؾل بها ؤًًا بلى ألاولُاء وبلى ألاقُاء اإلاٟغوى في وببغاء الٗاهاث وال ٩ًىن الخىّؾل بها بلى هللا وخضه بل ًخىأ

ؤنها جمىذ البر٦ت. اهٓغ ماّصة بغ٦ت في اإلاهضع اإلاظ٧لغ ؤٖاله. ٌكحر الباخض ظىػ٠ٍ محري ان البر٦ت حٗخبر الامغ 

 Meri. J., The Cultالاؾاس ي في اإلاٗخ٣ضاث بؿبب ط٦غ البر٦ت في ال٣غآن واع٧ان الاؾالم السمؿت، اهٓغ: 

of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria, pp. 17-20; 63-64. 

تاهٓغ: ؾىػان الؿُٗض ًىؾ٠،    2 ًّ خُض حكحر ال٩اجبت  56، اإلالخلضاث الكلبيت خٌى ألاطغخت اليهىص

٤ باألهبُاء، ٢اعن ؤًًا ًٖ اإلاٗخ٣ضاث بهظا السهىم باليؿبت ل٣ُٗىب 
ّ
ت ٢ضًمت جخٗل ًّ بلى مٗخ٣ضاث يهىص

حن،  ؤبي خهحرة مكاهض ومؼاعاث وملاماث آٌ البيذ في ؛ هاقم ٖشمان، 147-146لضي الحهىص اإلاهٍغ

 Bowen, J., “Graves, Shrines and Power in a Highland Sumatran 45 – 43، ؾىعٍت

Society”, pp.3-13; Faroqhi, S., “Sainthood as Means of Self-Defense in Seventeenth-

Century Ottoman Anatolia”, pp. 193-208.  أ
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حرها مً  ه لكٟاء ألامغاى اإلاؿخٗهُت، ؤو إلاى٘ الخؿض ٚو ِٗ ى مً ُنْى
ً
ؤو الخهى٫ ٖلى ُعق

خ٣اصاث. وهظا ما ظٗل الباخض )ط. قُلهىص  ( بلى الاقاعة بإّن ؤلاؾالم ٣ًبل .Chelhod. Jؤلٖا

 ل٨ً ٠ًًُ بإّنأ شسام الظًً وهبهم هللا م٩اهت زانت،بٌٗ ألاىض مٓاهغ الخ٣ضٌـ ٖ

أ 1شسام.ؤلاؾالم ًى٨غ باإلا٣ابل ج٣ضٌـ ألا

م( في ٦خابه 1329ؤّما ألامشلت اإلاُغوخت ٞتي ٧الخالي ط٦غه: وعص لضي بغهان الضًً الٟؼاعي )ث 

ْدغوؽ)
َ
ٟىؽ بلى ِػٍاعة ال٣ضؽ اإلا ض الى  ِٖ عواًت جبحن خلى٫ البر٦ت في الصسو، بطا قغب  (با

مً بٌٗ ُٖىن اإلااء اإلا٣ّضؾت. ٣ًى٫ الٟؼاعّي: "٢ا٫ ومً قغب مً ؤعبٗت ؤٖحن خّغم هللا 

حٗالى بضهه ٖلى الىاع، مً ٖحن الب٣غ التي ب٩ٗا، ومً ٖحن الٟلىؽ التي ببِؿان ومً ٖحن 

أ 2ٞت وهللا ؤٖلم" .ٖحن ػمؼم التي بم٨ت اإلاكغّأ ؾلىان التي ببِذ اإلا٣ضؽ، ومً

و٢ض ٩ًىن الخبر٥ مً بئر ماء ٣ً٘ بجاهب اإلا٩ان اإلا٣ضؽ، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص لضي 

ض٣ًي )ث غي الّهِ
ْ
٘ َبْغ١ اإلا٣اماث 1749مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً الَب٨

َ
ت )إلا م( في مسَُى

ْبض الٗا٫( باليؿبت للخبر٥ ببئرأ َٖ اعة ؾُضي َخَؿً الّغاعي وولضه  ىا٫ في ٍػ ِٗ ماء ٣ً٘ بجاهب  ال

ولض ابً عاعي ال٩لُم اإلاظ٧ىع في الٗىىان )ؤي عاعي مىس ى ٖلُه الؿالم(، ٣ًى٫ اإلاال٠: "زّم 

ض، هؼلىا البئر  اعة هظا ؤلامام اإلا٣ضام الهمام الٍٟغ بٗض ؤن نلُىا ْهغ طل٪ الُىم الؿُٗض، بٍؼ

أ 3اإلاٗلىم للؼواع ب٣هض اإلاٗاًىت والخبر٥ باآلزاع".

                                                 

1  Chelhod. J.,  Les structures du sacré chez les Arabes, p.194; Meri, J., “Aspects of 

Baraka and Ritual devention Among Medieval Muslims and Jews”, pp. 46-69.أ 

؛  22، للهغوي، هخاب ؤلاقاعاث؛ 81، باكث الىفىؽ؛ الٟؼاعّي، 399، ٣ٞغة فظائل ابً اإلاغجىاهٓغ:   2

ت 211: 1، ألاوـ الجليل ش اللضؽ والخليل؛ مال٠ مجهى٫، مسَُى وظه؛ الىابلس ّي،  28 ، وع٢تجإٍع

أ.  105,أ'עמ ב"בימה בעכו אלבקר ועין צאלח קבר, אמע'הג., יואל, קוך؛  188، الحظغة ألاوؿيت

ت  3  اعة ؾيضي خؿً الغاعي وولضه كبض اهٓغ:الب٨غي الهض٣ًي، مسَُى إلام بغق اإلالاماث اللىاٌ في ٍػ

، باليؿبت ل٣بر في الغخلت اللضؾيتالحظغة ألاوؿيت وظه. ٢اعن ٖبض الٛني الىابلس ي،  80، وع٢ت اللاٌ

أ. 233الغاعي، 
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ت ألاهام في 1606باإلاٟهىم ال٤ًُ، وعص لضي البهغوي )ث في بَاع ًٞاثل الكام َٟ ْد
ُ
م( في )ج

م(بُضه ٣ًى٫ 1155ْاهغة الخبر٥ مً بئر ٢ام بدٟغها الكُش ؤعؾالن )ث.  (ًٞاثل الكام

أ 1اإلاال٠: "وخٟغ البئر الظي هىا٥ بُضه و٧ان ؤهل جل٪ الىاخُت ٌكغبىن مجها للبر٦ت".

ًغجبِ باالشجاع اإلا٣ضؾت التي ج٣٘ بال٣غب مً ه٠ًُ ق٨ال آزغ مً اق٩ا٫ الخبّر٥ الظي 

بٌٗ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت. وفي الخ٣ُ٣ت ؤّن ٢ضاؾت ألاشجاع ال جيب٘ ٧ىنها شجغة، وبهما حؿخمض 

شجاع باخترام وج٣ضًغ ضؽ الظي ججاوعه، لظا جدٓى هظه ألا٢ضؾُتها بؿبب اإلا٩ان اإلا٣

ٗخ٣ض ال٨شحر ؤن مً ًاطي هظه ألاشجاع ؾُٗا٢ب م ً، َو أً ٢بل الىلي.الؼاثٍغ

ومً اإلاٗلىم ؤّن ْاهغة ج٣ضٌـ ألاشجاع حٗخبر ْاهغة ٖامت في ز٣اٞاث وخًاعاث مسخلٟت،  

غي الباخض ) ( ؤّن هظه الٓاهغة ٧اهذ مٗغوٞت في الٟترة الخىعاجُت، ل٨ً م٘ עמר זהרٍو

اهدكاع اإلاؿُدُت في الٟترة البحزهُُت ٢ّل ج٣ضٌـ هظه ألاشجاع. وباليؿبت للمؿلمحن والحهىص 

م ؤّن الضًً الغؾمي في  ٣ٞض ٧اهذ هظه الٓاهغة مكتر٦ت لضيهما في ال٣غون الىؾُى، بالٚغ

ه لم ٌؿخُ٘ مى٘ اإلاٗخ٣ضاث الكٗبُت في هظا اإلاًماع.
ّ
أ 2الضًاهخحن خاعب هظه الٓاهغة، بال ؤه

ع التي جغجبِ باألولُاء، شجاؿحهغ بلى يغوعة ٖضم السلِ بحن ألال٣ض ؤقاع الباخض ظىلضح

٤ُ ٦ىٗان، ؤّن زمت بٌٗ ألاشجاع شجوبحن ألا ذ، وهظا ما هىه به جٞى اع التي حؿ٨جها الٟٗاٍع

ذ، مشل الخحن ألاؾىص والسّغوب.  3ٌؿ٨جها الجً والٟٗاٍع

خىن والبُم. ل٨ً هىا٥  ومً ألاشجاع اإلا٣ضؾت هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، شجغة البلٍى والٍؼ

بهضصها هظ٦غ اإلاشا٫ الخالي مً اٖخبر السغوب ٦صجغة م٣ضؾت. لخىيُذ الى٣ُت التي هدً 

                                                 

أ. 183، جدفت ألاهام في فظائل الكاماهٓغ: البهغوي،  1  

, عاظ٘ 160 –151 ',עמ, והמוסלמית היהודית במסורת קדושים קברי ליד עצים פולחן., ז, עמר  2

أ.162 – 161',أעמال٣اثمت في نهاًت اإلا٣ا٫ باليؿبت لؤلشجاع اإلا٣ضؾت في ؤلاؾالم والحهىصًت 

 .Canaan.T., Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine,pp. 69-71; Iاهٓغ: 3  

;Goldziher, “Veneration of Saints in Islam”, pp.316-319.  ًظ٦غ الباخض ظىلضحؿحهغ ٖلى ؾبُل

كحر اًًا  خىن" وجظهب اليؿاء للخبر٥ مً هظه ألاشجاع، َو ٤ في صمك٤ ما ٌؿمى "ؾتي ٍػ اإلاشا٫ ٖلى الٍُغ

٣ُا.  , עמי בןبلى وظىص هظه الٓاهغة في مهغ، باليؿبت ل٣ضؾُت بٌٗ الاشجاع و٦ظل٪ ألامغ في قما٫ اٍٞغ

 .  77,أ'עמ, מרוקו יהודי בקרב הקדושים הערצת. י
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ض٣ًي، خى٫ شجغة  ِغي الّهِ
ْ
ت(، للَب٨ ُّ ت في الّغِخلت ال٣ُضؾ ُّ ْدِؿ

َ
ْمغة اإلا

َ
ت )الس مً مسَُى

اعجه  م والخىعاة، ٣ًى٫ الهض٣ًي ؤزىاء ٍػ السغوب، وهي شجغة لم ًغص ط٦غها في ال٣غآن ال٨ٍغ

٤ ال٣ضؽ مً هابلـ بها مٛاعة ٞحه ت في ٍَغ ت ٖىعجا: "ٖىعجا ٢ٍغ ا ًىق٘ بً هىن ومًٟل ل٣ٍغ

٣ا٫ بها ؾبٗىن هبُا، و٢ا٫ الخىبلي )٣ًهض مجحر الضًً الخىبلي الٗلُمي  ابً ٖم هاعون، ٍو

ت ٦ٟل خاعؽ مً ؤٖما٫ هابلـ، و٢ُل بهه 1521ث سه: وصًٞ ًىق٘ بً هىن في ٢ٍغ م( في جإٍع

مجها  مضٞىن في اإلاٛاعة، اهختى. ٞؼعها بها ؾُضها اإلاًٟل و٢بره ٖلُه شجغة زغوب، ٞإ٧لىا

غوب".
ُ
ا ٢انضًً بقٟاء ؤخؼان و٦

ًّ
بُر٧

َ
أ 1ج

ت في الّغِخلت 1731و٢ض ؤوعص ٖبض الٛني الىابلس ّي )ث ُّ ِؿ
ْ
و
ُ
غة ألا ًْ م( هظه الصجغة في )الَخ

اعه ل٣بر ؾلمان الٟاعس ي في ظبل الُىع ٣ًى٫: "ٞؼعها ٢بر ؾلمان الٟاعس ي  ت( ؤزىاء ٍػ ُّ ال٣ُضِؾ

لى ًمحن الضازل بلى صازل طل٪ اإلاسجض شجغة ٦بحرة مً السغهىب وحؿمى  الصخابي ٖو

أ 2زغهىبت الٗكغة".

ىت في ؤصب ومً اإلاالخٔ ؤّن ألا ِّ شجاع التي خُٓذ ب٣ضؾُت لضي اإلاؿلمحن لم جٓهغ بهىعة ب

بضو ؤّن هظه الٓاهغة لم ج٨ً  ًٞاثل الكام في ال٣غون الىؾُى والٟترة الٗشماهُت، ٍو

نت بما هت م٘ اق٩ا٫ ٖباصاث قٗبُت ؤزغي زامىدكغة في الٟترجحن اإلاظ٧ىعجحن ؤٖاله، باإلا٣اعأ

أولُاء. ًخٗل٤ ب٣بىع ألاهبُاء وألاأ

وفي الٟترة الٗشماهُت هظ٦غ ق٨ال آزغ مً نىع الخبّر٥ وعص خى٫ آزاع الهالخحن، هظ٦غ ٖلى 

بضو ؤّن ال٩اجب ٢ض عؤي ما ًٟٗله الىاؽ  ؾبُل اإلاشا٫، مكهض عؤؽ الخؿحن في ٖؿ٣الن، ٍو

٠ مجهى٫ )ث ال٣غن الشامً ٖكغمً ؾلى٦ُاث باليؿبت للخب
ّ
( في . مر٥، وعص لضي مال

                                                 

وظه. ل٨ً ما ًجظب الىٓغ ؤن ال٨ٟغة 27، وع٢تالخمغة اإلادؿيت في الغخلت اللضؾيتاهٓغ: مسُىَت   1

التي وعصث في الغواًت ؤٖاله ال جدىاؾب وال٨ٟغة التي ؤصلى بها ٧ل مً الباخشحن ظىلضحؿحهغ و٦ىٗان باليؿبت 

ذ، ٞهل ًم٨ً الخبر٥ مجه اعاث ا. ٢اعن لصجغة السغوب التي جخٗل٤ بالجً والٟٗاٍع ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ

,  יערי;أ159 –147 ',עמ, קדושים וקברי ואגדות עצים., ס. יוסף. اهٓغ باليؿبت لؤلشجاع: 24، للهغوي

أ. 92 ',עמ, ישראל ארץ מסעות;أ81',עמ, ישראל ארץ אגרות., א

. ومً اإلاالخٔ ؤن الدؿمُت 203، الحظغة ألاوؿيت في الغخلت اللضؾيتاهٓغ: ٖبض الٛني الىابلس ي،    2

أوعصث جدذ اؾم السغهىب. 
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ش ال٣ضؽ والسلُل ٖلُه الؿالم(، خُض ٌكحر ال٩اجب بلى جبّر٥ الىاؽ مً هظا  ت )جاٍع مسَُى

اإلاكهض في ٖؿ٣الن، ٣ًى٫: "٧ان ٣ًا٫ لها ٖغوؽ الضهُا لخؿجها ولها ؾىعان وهي طاث 

ذ الغاؽ بؿاجحن وزماع، بها مكهض عؤؽ الخؿحن عض ي هللا ٖىه وأ ُه يٍغ هى مكهض ُٖٓم ٞو

أ 1والىاؽ ًخبر٧ىن به".

ت مجها، الخٓذ ؤّن مالٟاث مً زال٫ ا  اث اإلاسخلٟت وال٨خب اإلاُبٖى َالعي ٖلى اإلاسَُى

اعة، ٢ضع اهخمام اإلاالٟحن في ظم٘ ألاخاصًض  الٟترة اإلاملى٦ُت لم جدٟل بٓاهغة الخبر٥ والٍؼ

باليؿبت لًٟاثل الكام، بِىما مهاصع الٟترة الٗشماهُت خٟلذ بهظه الى٣ُت بهىعة 

اعأ اث والغخالث بلى ألاما٦ً اإلا٣ضؾت في بَاعي مغ٦ؼي بِذ واضخت، هسّو بالظ٦غ ٦خب الٍؼ

أاإلا٣ضؽ وصمك٤. 

 : مً اإلاٗغوٝ ؤّن ؤلاؾدؿ٣اء مً الٗباصاث التي ؾب٣ذ ؤلاؾالم، هسّوأؤلاْؾِدْؿلاء 3.2

و٦ما وٗلم ٞةن هظه الٓاهغة، ٧اهذ مٗغوٞت في  2بالظ٦غ الٟترة ال٨ىٗاهُت ؤو الٟترة الجاهلُت.

دُت، خُض ج٣ام في ؤو٢اث ال٣دِ، نالة لُلب اإلاُغ ٖىض َى٫ الاؾالم، الحهىصًت واإلاؿُ

م، اؾتّن 
ّ
ى هللا ٖلُه وؾل

ّ
به٣ُاٖه، وباليؿبت للمؿلمحن ٞمً اإلاٗغوٝ ٞةّن الغؾى٫ نل

م( في 923للهجغة، ٖلى خض ٢ى٫ الُبري )ث  نالة زانت باإلؾدؿ٣اء في الؿىت الؿاصؾت

ت ٦ما وعص في ٦خب الخضًض ش، ٦ؿّىت هبٍى وهىا٥ ال٨شحر مً  3ال٣ضًمت واإلاخإزغة. ٦خاب الخاٍع

و السلٟاء اإلاؿلمحن في ٞتراث ػمىُت حر بلى مماعؾت البٌٗ مً الصخابت ؤالغواًاث التي حك

                                                 

ت    1 ش اللضؽ والخليلاهٓغ: مسَُى أْهغ. 27، وع٢ت جإٍع

اعة" في صائغة اإلالاعف ؤلاؾالمّيتاهٓغ: ماّصة  2  يؿى٪؛ ظىاص "بؾدؿلاء" و"ٍػ ، ألاولى لبُل، والشاهُت لٍى

ش اللغبٖلي،  أ. 57-51، واإلالخلضاث اللغبيت كبل ؤلاؾالمألاؾاػحر ؛ مؿٗىص، 221: 6، اإلافصل في جإٍع

ش الؼبرّياهٓغ: الُبري،   3 ٟت  341: 1، صحيذ البساعّي؛ ٢اعن: 642: 2، جإٍع عوي البساعي ؤخاصًض قٍغ

باليؿبت للُغ١ التي ٧ان الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌؿل٨ها ٖىض الضٖاء ٣٦ىله في صٖاثه:"اللهم اؾ٣ىا، 

؛ 193: 1، ألام؛ 264 –255: 1"هخاب الاؾدؿلاء٢ض وعص طل٪ في الصخُذ "اللهم اؾ٣ىا ، اللهم اؾ٣ىا"، وأ

خاقيت ههاعي، ؛ ألاأ83: 3، مصىف كبض الغػاق؛ 611: 2، صحيذ مؿلم؛ 433: 1، ؾجن الضاعمي

أباب نالة الاؾدؿ٣اء.  567: 1، كلى قغح مىهج الؼالب البجحرمي
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مسخلٟت نالة ؤلاؾدؿ٣اء ٦ما ؾيبحن طل٪ مً زال٫ ألامشلت التي ه٣خبؿها مً مالٟاث 

أًٞاثل الكام. 

سُت مجها بلى وظىص هظه وفي ال٣غون الىؾُى حكحر بٌٗ اإلاهاصع اإلاملى٦ُت زان ت الخاٍع

٣ًىصون هظه الكٗاثغ  الٓاهغة في مهغ، خُض ٧ان الٗلماء اإلاؿلمىن في مضًىت ال٣اهغة،

ل٨ً اإلاؿإلت ٢ض جسغط  1الضًيُت، في "ظبل اإلا٣ُم" بٗض ؤصاء الهالة في مؿاظض ال٣اهغة.

ولُاء بُٛت بهؼا٫ لضي ٢بىع الاهبُاء والاأ ًٖ بَاعها الضًنّي الغؾمّي ٖىضما ًخىؾل اإلاهلىنأ

ظا اإلاًماع: "٢ا٫ ٖمغ بها اإلاُغ، طل٪ ألن َلب الُٛض ٩ًىن مً هللا. ٣ًى٫ ابً جُمُت في ه

لُ٪ بٗم هبِىا ٞاؾ٣ىا و٧ان اإلاؿلمىن ٌؿدؿ٣ىن بالىبي في خُاجه، ولم ًظهب هخىؾل ب

أ 2ؤخض مً الصخابت بلى ٢بر هبي ؤو ٚحره، ٌؿدؿ٣ى ٖىضه ولِـ به"

لخىيُذ هظا الجاهب، هظ٦غ بٌٗ الامشلت مما وعص في مهاصع الٟترجحن اإلاملى٦ُت  

ت  ٦خاب في )والٗشماهُت، وعص لضي مال٠ مجهى٫ )ث. ال٣غن الشالض ٖكغ( في مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام ، ٣ًى٫ 3في خضًشه ًٖ ظبل ٢اؾُىنأ (،ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو

                                                 

، جخمت اإلاسخصغ في ؤزباع ، ابً الىعصي130: 1،بضائم الؼهىع في وكائم الضهىّعاهٓغ: ابً اًاؽ،   1

 Shoshan, B., Popular . ٢اعن:36-34، جبصحر الاصضكاء بصالة الاؾدؿلاء؛ اإلاهغي، 283: 2، البكغ

Culture in Medieval Cairo, pp. 67-78; Schimmel. A., “Some Glimpses of the Religious 

Life in Egypt during the Later Mumlūk Period”, pp. 353-392.أ

أ. 43 –26: 4، هيل ألاوػاع؛ ٢اعن الكى٧اوي: 398، بكخظاء الصغاغ اإلاؿخليماهٓغ: ابً جُمُت،  2 

جبل مكٝغ ٖلى صمك٤ ُٞه آزاع الاهبُاء ؛ وهظا ال: ماصة "كاؾيىن" في صائغة اإلالاعف ؤلاؾالميتاهٓغ   3

ُه  ُه مٛاع ٌٗٝغ بمٛاعة الضم ٣ًا٫ بن ٢ابُل ٢خل هابُل هىا٥، ٞو ُه مٛاعاث و٦هٝى للهالخحن ٞو ٞو

: اهٓغ ؤًًا: ابً الىعصي، ، ٣ًا٫ بن ؤعبٗحن هبُا ماجىا بها مً الجٕى ضة العجائبمٛاعة الجٕى ؛ 135، زٍغ

ش مضًىت صمكمابً ٖؿا٦غ،  اعاث بضمكمالٗضوي،  ؛190: 2، جاٍع فظائل الكام ؛ الغبعي، 5، هخاب الٍؼ

)مسُىَت  هخاب في فظائل بيذ اإلالضؽ وفيه هخاب في فظائل الكام؛ مال٠ مجهى٫، 58، وصمكم

ضط( وع٢ت  اعاثوظه؛ الهغوي،  131-وظه ٧128امبًر ؤلاقاعاث البً ؛ 11، ؤلاقاعاث الى ملغفت الٍؼ

اللالئض ؛ ابً َىلىن، 96 الكام ؤكغاؾها وفظائل ؾىىاها،؛ ٖلي ابً ُُٖت الخؿُني ، 106، الحىعاوي

ت ؛ ابً 270 – 266، جدفت ألاهام في فظائل الكام؛ البهغوي، 145: 2، بجداف ألازصا؛ 92، الجىهٍغ

ت 94،خضائم ؤلاولام في فظائل الكامٖبض الغػا١ الضمك٣ي،  صع الىـام في ؛ مدمض ابً خبِب، مسَُى

أْهغ. ًظ٦غ ؤن مٛاعة الضم حؿمى الُىم "بمٛاعة الاعبٗحن".  11، وع٢تؾً الكاممدا
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بً ٖباؽ ٣ًى٫: ٧ان ؤهل صمك٤ م: ؾمٗذ ااإلاال٠: "و٢ا٫ هكام: ٢ا٫ الىلُض بً مؿل

خضهم خاظت نٗضوا بلى ٗغ ؤو ظاع ٖلحهم ؾلُان ؤو ٧اهذ ألأخخبـ اإلاُغ ؤو ؤٖلى الؿبطا ا

مىي٘ ابً آصم اإلا٣خى٫ )ؤي مٛاعة الضم ٣ًا٫ ان ٢ابُل ٢خل هابُل هىا٥(، ِٞؿإلىن هللا 

ً ؤهل صمك٤ ُُٞٗحهم ما ؾإلىه. ٢ا٫ هكام بً ٖماع: ول٣ض نٗضث م٘ ؤبي وظماٖت م

غا ختى ؤ٢مىا في الٛاع الظي جدذ الضم زالزت  وؿإ٫ هللا ؾ٣ُا ٞإعؾل هللا ٖلُىا مُغا ٍٚؼ

٘ و٢ض عوٍذ ألاعى". ٘ ٖىا ٞٞغ أ1ؤًام زم صٖىها هللا ّٖؼ وظّل ؤن ًٞغ

ظ٦غ ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي )ث م( في ٦خابه )َخضاِث٤ ؤلاوٗام في ًٞاثل الكام( 1727ٍو

ص "٢ض اخخىي هظا الجبل ٖلى مٗابض للهالخحن وؤما٦ً الؼها باليؿبت لجبل ٢اؾُىن:

اعة والضٖاء بجزو٫ اإلاُغ". وهىا٥ عواًت والٗابضًً، و٦هٝى حكهض ٞحها ألاأ هىاع، وج٣هض للٍؼ

ما٦ً م( في ٦خاب )ؤلاقاعاث بلى ؤ1592ازغي في هٟـ اإلاهضع ه٣ال ًٖ ابً الخىعاوي )ث 

اعاث(، جغظ٘ للٟترة الاًىبُت وجض٫ ٖلى ة، ٣ًى٫ اإلاال٠: "وه٣ل ًٖ وظىص هظه الٓاهغأ الٍؼ

لى مٛاعة الضم واؾدؿ٣ىا، و٧ان م( ؤهه زغط م٘ ظماٖت ب1210بي ٖمغ اإلا٣ضس ي )ثالكُش ؤ

ا، ولم ًجضوا ٞجاء اإلاُغ الُٗٓم،  ّمً ال٣ىمٞحها ماء للىيىء، ٞضٖا الكُش، وؤ ًىما خاعًّ

أ 2وصًت".ختى ؾالذ ألاأ

الٗباصة بىاؾُت ؤبضا٫ الكام، هإزظ ٖلى ؾبُل ل٨ً مً ظاهب آزغ ًم٨ً ال٣ُام بهظه 

ت إلاال٠ مجهى٫ )ث. ال٣غن الشالض ٖكغ م( في ٦خاب في ًٞاثل  :اإلاشا٫ ما ظاء في مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام خى٫ ؤلاؾدؿ٣اء بىاؾُت ألابضا٫، الخضًض  بِذ اإلا٣ضؽ ٞو

ذ ٌٗني ب ً ٖبُض ٢ا٫: ط٦غ ؤهل الخالي: "خضزىا ؤبى اإلاٛحرة ًٖ نٟىان بً ٖمغو، وخضزني قٍغ

الكام ٖىض ٖلي بً ؤبي َالب عض ي هللا ٖىه ٣ٞالىا: لٗجهم هللا ًا ؤمحر اإلاامىحن ٣ٞا٫: ال بوي 

                                                 

ضط(، وع٢ت  هخاب في فظائل بيذ اإلالضؽ وفيه هخاب في فظائل الكاماهٓغ: مسُىَت   1  130)٧امبًر

أْهغ. 130وظه، 

أ.99-98؛  94، خضائم ؤلاولام في فظائل الكاماهٓغ: ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي،    2
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ؾمٗذ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ًى٫: ألابضا٫ بالكام وهم ؤعبٗىن عظال ٧لما ماث 

ؿ٣ى بهم الُٛض... ". ٌُ أ 1عظل بّضله هللا م٩اهه عظال 

ذ في مالٟاث ًٞاثل الكام ال٣ٗاب وألامان،  وألامان:الللاب  3.3
ّ
مً الٓىاهغ التي ججل

ن ٩اث اإلا٩ان اإلا٣ضؽ. ومً اإلاٗلىم ؤ٣ًهض بظل٪ اللٗىت ؤو ال٣ٗاب الىاظم ًٖ بًظاء ممخ

ت. ُّ  هظا الجاهب، ٢ض ؤصع٦ه البٌٗ مً زّضام ألاما٦ً اإلا٣ضؾت، و٦ظل٪ الُب٣اث الكٗب

ً ًجظبان الىٓغ لضي ألظل جىيُذ هظه الىاخُت، هإزظ ٖ ٍْ لى ؾبُل اإلاشا٫ همىطظحن باعػ

دا، وفي مسجض لُه الؿالم اإلاكهىعًٍ بال٣غب مً ؤال٣ّغاء، ًخٗل٣ان بم٣امي الىبي مىس ى ٖ ٍع

ش ال٣ضؽ والسلُل ٖلُه  2ال٣ضم ظىىب صمك٤. ت )٦خاب جإٍع اإلاشا٫ ألاو٫، وعص في مسَُى

اعجه م٣ام الىبي الؿالم( إلاال٠ مجهى٫ )ث. ال٣غن الشامً ٖكغ(، خُض ً ٣ى٫ اإلاال٠ لضي ٍػ

دا ألأمىس ى بال دا: "ٞخىظهىا ألٍع ظل ؤن هإحي مجها ب٣هب للٗماعة ٞخازغ ٖىا ٣غب مً ؤٍع

غاب ٞازظوا خىاثج عظلحن، زم بظماٖت ٞل٣حهم بٌٗ  ىا ٢بُلت الٗغب ٣ًا٫ لها الٖا ها ٖٞغ

ال ٩ّٞل م وبزظجالغمُداث و٧اهىا زمؿت مً الٟغؾان ٨ٞخبذ لهم م٨خىبا باه٨م جغصون ما ؤ

خاظت بغظل مى٨م ألها في زضمت الؿُض مىس ى ٖلُه الهالة والؿالم وػٍاعجه، ٞما اؾخ٣امىا 

                                                 

ت ؤٖاله وع٢ت  1 ، بجداف ألازصا؛ 109، مثحر الغغاموظه؛ اإلا٣ضس ي،  107اهٓغ: مال٠ مجهى٫، اإلاسَُى

اعاث؛ ابً الخىعاوي، 145: 2 فظائل الكام وفظائل ؛ مال٠ مجهى٫، 10، ؤلاقاعاث بلى ؤماهً الٍؼ

ت جىبىجً( وع٢تمضجها..) ت 107مسَُى ً ٖبض ْهغ؛ اب 9، وع٢تصّع الىـاموظه؛ مدمض ابً خبِب، مسَُى

: 1 مؿىض ؤخمض؛ 60، الاكالم بفظائل الكام؛ اإلاىُني، 69؛  65–64، ولامخضائم ؤلاالغػا١ الضمك٣ي، 

 ;Goldziher, I., “Abdāl”, EI², I, pp. 94-95 ؛ ٢اعن:176: 4، ، اإلاعجم ألاوؾؽ؛ الُبراوي112

Goitein, S. D.,“The Sanctity of Jerusalem and Palestine in Early Islam”, pp.135-148. 

ت وفي   .121 ',עמ, המוסלמית בחסידות ישראל י"א של קדושתה الٗبًر

 Sadan, J., “ Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas”, pp. 60-99; “A Legal اهٓغ:   2

Opinion of a Muslim Jurist Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245; Tamari, 

S., “Maqām Nabi Mûsā”, pp.231-250; Mayer, L. A., “Two Inscriptions”,pp. 29-30; 

Sourdel-Thomine, J., “Les anciens lieux de pélerinage damscains d‟après les sources 

arabes”,pp.73; Elad, A., “Some Aspects of the Islamic Tradition Regarding the Site of 

the Grave of Moses”, pp. 1-15.  
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لهظا ال٨الم، ٞلما صزلىا اإلادلت و٢٘ مجهم ٞاعؽ ًٖ ٞغؾه ٞماث، زم بٗض ؾبٗت ؤًام ٢خل 

ي ٦خاب ؤما اإلاشا٫ الشاوي، ٣ٞض وعص ف 1مجهم زان زم زالض ٞدملىا لىا الخىاثج ظمُٗا وعصوها".

الم بًٟاثل الكام للَمىُني )ث.  م(، باليؿبت إلاسجض ال٣ضم ظىىب صمك٤، ٣ًى٫ 1758)ؤلٖا

اعة اإلا٩ان مً ٢بل الىاؽ في ٧ل ؾىت: "وبطا صزل اإلاسجض خاثٌ، ؤو ظىب،  اإلاال٠ ؤزىاء ٍػ

ت ختى ال ًغي  ؤو ٞٗل ؤخض خى٫ اإلاسجض قِئا مً اإلاٗاص ي ًشىع هىاء قضًض في جل٪ البًر

أ 2اهبه".الغظل بلى ظ

طا اؾخٛلذ مشل هظه الغواًاث في ْل اإلاىاٞؿت بحن اإلاالٟحن باليؿبت لخدضًض وال وٗلم ُٞما ب

أم٣ام الىبّي مىس ى بحن بِذ اإلا٣ضؽ وصمك٤.

خ٣اص ب٣ىة ألاولُاء وألاهبُاء وال٣ِّضٌؿحن مً الجىاهب  الكفاء: 4.3  مً اإلاٗغوٝ لضًىا ؤن الٖا

لُه ٞةن ألاشجاع واإلااء و٧ل  التي عسسذ في ؤطهان ال٨شحر مً الىاؽ في ٞلؿُحن وؾىعٍا، ٖو

خاعة السانت به، جدٓى بمحزة مُٗىت.  ذ، و٦ظل٪ الّؿِ ما ٣ً٘ بال٣غب مً اإلا٣ام ؤو الًٍغ

حرهما. ؤّما  خُض ٌؿخٗحن الؼاثغأ باإلا٩ان اإلا٣ضؽ ألظل الخس٠ُٟ مً آلاالم وألامغاى ٚو

٤ُ ٦ىٗان، بما بىاؾُت  ٤ عؤي الباخشْحن هىع الضًً َىالبي وجٞى ٣ت الٗالط ٞخ٩ىن ٞو ٍَغ

بمماعؾاث مُٗىت في  ؤزظ ؤمىع ُٖيُت مً اإلاؼاع، حؿخٗمل للخماًت او للٗالط، ؤو ال٣ُام

أ 3ط.اإلا٩ان اإلا٣ضؽ لُدهل اإلاٍغٌ ٖلى الٗالأ

                                                 

ش اللضؽ والخليل كليه الؿالماهٓغ: مال٠ مجهى٫،   1  ت ؤو٦ؿٟىعص(، وع٢ت  جاٍع أْهغ. 36)مسَُى

؛ ل٨ً اإلاال٠ ٌؿخسضم هظا اإلاشا٫ إلزباث وظىص م٣ام الىبي مىس ى 103، ؤلاكالم بفظائل الكاماهٓغ:   2

الهض٣ًي في )السمغة اإلادؿُت( ل٨ً بهظا اإلا٩ان، وبْهاع السىاع١ ُٞه. هظه الٓاهغة هجضها لضي الب٨غي 

دا في اإلاىؾم ُٞما بطا خها ٞؿاص هىا٥ ٣ًى٫  بجىاع م٣ام الىبي مىس ى ٖلُه الؿالم بال٣غب مً ؤٍع

٤ الُٗام.ختى  ىاع. ٞةنها جشحر عجاظت ج٣ل٘ السُام وجغمي ال٣ضوع وجٍغ اإلاال٠:"بال بن و٢٘ ٞؿاص في جل٪ ألٚا

كٟىن ُٚٓهم ؤن ؤهل اإلاىؾم إلاا ج٨غع هظا ألامغ ًخ٣ىأ هه ختى ٞخهاعح الىاؽ بالضٖاء ٖلى الٟاٖل َو

اهـغ ؤًظا كصت صاخب . 216الحظغة ألاوؿيت، وظه. ٢اعن: الىابلس ي،  12-ْهغ11قخما"، اهٓغ وع٢ت

اعة بغػة واإلالام، أ .وظه 61البلغة الكيش كلي ومىتهما، مسؼىػت بغء ألاؾلام في ٍػ

 Toualbi, N., Religion, Rites et Mutations, Psychosociologie du sacre en اهٓغ:     3

Algerie, pp.155-160; Canaan. T., Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, 
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ؤّما ألامشلت التي ٖثرها ٖلحها، ٞتي جٓهغ بك٩ل ملخّى في مهاصع الٟترة الٗشماهُت، باإلام٣اعهت 

م٘ مهاصع الٟترة اإلاملى٦ُت، وال وٗلم بالًبِ ُٞما بطا ٧اهذ الٟترة اإلاملى٦ُت، حٗخبر ٞترة 

خ٣اصاث الكٗبُت، زانت بطا ؤبلىعة ل٣ؿم م خباع ؤّن بٌٗ ٖلماً ؤلٖا ء زظها بٗحن الٖا

خ٣اصاث.  أالخىابلت ؤْهغوا مٗاعيت قضًضة إلاشل هظه ال٣ُىؽ والٗباصاث والٖا

ت في الّغِخلت ال٣ُضؾُت( الىو  ُّ ْدِؿ
َ
ْمغة اإلا

َ
خه )الس وعص لضي الب٨غي الهض٣ًي في مسَُى

دا: أالخالي الظي ٌكحر بلى ال٣ضعة ٖلى قٟاء ؤوظإ الغؤؽ في م٣ام الىبي مىس ى ٢غب مضًىت ؤٍع

الهًاب واإلاغقى الؿامي ٖبرها مهاخبحن آلاصاب بالظلت والا٦خئاب وص٢ا١ "وظئىا عخاب جل٪ 

الهضإ مكخٛل، والغؤؽ... وبٗض ؤن ٢غؤها الٟاجدت م٘ ابضاء ؤل٠ جدُت، جىظهىا بلى ال٣بلت 

ٟت...، زم ؤصعث ما ٖلى مً ؤهؼلذ ٖلُه الؿ٨ُىت  الكٍغ
ّ
ا مؿل ُّ وظتي بلى الخابىث مهل

وويٗخه ٖلى عؤس ي، ٟٞي الخا٫ ػا٫ طل٪ الهضإ ٞدمضث والخابىث، وعٞٗذ َٝغ الؿتر 

أ 1هللا حٗالى".

لى آلاباع الىا٢ٗت بجاهب م٣ام ت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله، ٌكحر الهض٣ًي بمشا٫ آزغ وعص في اإلاسَُى 

ت "وما جل٪ آلاباع  ٦غ في اإلاسَُى
ُ
ت والّجغب، ط

ّ
الىبي مىس ى، والتي ٌؿخسضم مائها إلاغض ى الخ٨

ىٟ٘ الج دُت ألاظغام".ًدغ١ الُٗام، ٍو أ 2غب والخ٨ت ألن ؤعيه ٦بًر

                                                                                                                       

pp.106-124; Moezzi, A. A., Lieux d’Islam Cultes et cultures de l’Afrique à Java, pp. 

أ.35-42

وظه؛ ٢اعن ما ط٦غه خى٫ الكٟاء: 10، وع٢ت اإلادؿيتالخمغة اهٓغ: الب٨غي الهض٣ًي، مسُىَت  1

ت  اعة ؾيضي خؿً الغاعي وولضه كبض اللاٌالب٨غي الهض٣ًي، مسَُى ، إلام بغق اإلالاماث اللىاٌ في ٍػ

الحليلت ْهغ. وعص ط٦غ الغاعي ؤًًا لضي الىابلس ي في  80وظه. ٢اعن عواًاث ؤزغي في وع٢ت  80وع٢ت 

أ.  394: 1، واإلاجاػ

ْهغ.٢اعن الغواًت التي وعصث لضي 11، وع٢ت الخمغة اإلادؿيت في الغخلت اللضؾيتَت اهٓغ: مسُىأ 2

ت  ش اللضؽ والخليل كليه الؿالممال٠ مجهى٫ في مسَُى وظه. ٢اعن نىعة ؤزغي جخٗل٤  36، وع٢ت جإٍع

ت " البً َىلىن خُض وعص قٟاء البهاثم جدفت الحبيب فيما وعص في الىثيب" بالكٟاء وعصث في مسَُى

ة وؤوالصا مٗها و٢ٗىا ًٖ إلاال٠:"وؤزبروي مً ؤز٤ به ؤن امغؤب مً ال٨شِب ألاخمغ لضي صمك٤ ٣ًى٫ ابال٣غأ

٤ بال٣غب م زظث ؤؾّحر الضابت ً هظا ال٨شِب ٢ا٫ ٞدؼهذ ٖلحهم ٞإصابت مٗهم ٢ض ؤنابها صاء الجمغ بالٍُغ
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اعة والكٟاء في اإلاغ٦ؼ 1215وط٦غ الَهَغوي )ث   ً ٣ًهضان للٍؼ م( ؤًًا م٩اهحن آزٍغ

ٟغهجض، وعص ٣ي، في ٦خابه )ؤلاقاعاث بالضمك
َ
ت ٦ ت ُبغا١ و٢ٍغ اعاث(، وهما ٢ٍغ ت الٍؼ لى مٗٞغ

ت مً ؤٖمالها بها مٗبض ٣ًهضه الؼمنى واإلاغض ى بِخىن به ٞةّما  لضًه :"بغا١ ٢ٍغ مً ألاما٦ً ٍو

ؤن ًبهغ اإلاٍغٌ مً ٣ًى٫ له: صوائ٥ في الص يء الٟالوي ؤو ًبهغ مً ًمسر ًضه ٖلُه 

،٠ًُ "٦ٟغ هجض  ٣ُٞىم و٢ض بغت بةطن هللا حٗالى ٦ما ط٦غه ؤهل اإلاىي٘ وهللا ؤٖلم". ٍو

هٗب بزغاظها ٞةهه ٧ل ت مً ؤٖمالها ٞحها بئر ٣ًهضها مً صزل في خل٣ه ٖل٣ت ٍو ما ٢ٍغ

اٝ بالبئر مغة ٞةطا ٦ّمل ؾب٘ مغاث زغظذ بٛحر ؤطي وط٦غوا  قغب مً ماء البئر قغبت َو

أ 1ؤنهم ظغبىه".

ّؤصىاث زفّيت في اإلايان اإلالّضؽ. 3.5

خ٣اصاث في هظا اإلاجا٫، ما ًخٗل٤ بٓهىع ؤنىاث في ألاما٦ً  ْاهغة ؤزغي هًّمها بلى الٖا

مالٟاث ًٞاثل الكام بمٟهىمحها الٗام اإلا٣ضؾت، وبْن ٧اهذ هظه الٓاهغة لِؿذ قاجٗت في 

 ً اعة الؼاثٍغ والسام. وجبحن الامشلت التي ؾىظ٦غها في ؾُا١ خضًصىا، هظه الىاخُت لضي ٍػ

أبٌٗ اإلا٣اماث، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ م٩اهحن.

٤ ؤخض آلاعاء   دا ٞو ؤولهما: لضي م٣ام الىبي مىس ى ٖلُه الؿالم الىا٢٘ بال٣غب مً ؤٍع

أبغاهُمي في مضًىت السلُل. ا: لضي الخغم ؤلاأإلاكهىعة، وزاهحهما

                                                                                                                       

ً صائها في الخا٫ وزغظذ وؤخاصيها باإلاص ي الِؿحر ختى ونلذ ال٨شِب ٞاصعتها خىله مغة ؤو مغجحن ٞبرؤث م

ت ٞغ٦بىها وطهبىا." اهٓغ وع٢ت  أْهغ .   6جمص ي مؿٖغ

اعاثاهٓغ: الهغوي،   1 ظ٦غ في مضًىت خمو م٩ان ًضعى َلؿم ال٣ٗغب بطا 6، ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ ؛ ٍو

؛ هىا٥ بئر التي خٟغها الكُش ؤعؾالن خُض حكٟي مً 9ؤزظ مً جغابها ووي٘ ٖلى لضٚت ال٣ٗغب ًبرؤ، 

 מקומות של השתמרותם., ז, עמר؛ ٢اعن: 183للبهغوي،  فظائل الكامفي  جدفت ألاهامؤمغاى ٦شحرة، 

أأ219 -207 ',עמ, בירושלים מקודשים מרפא  בעת ישראל -בארץ מרפא חמי., "א, צקי'דבורז;

أ. 38-50 ',עמ,טז,ירושלים מחקרי", עממיים מרפא-אתרי או קדושים מקומות -העתיקה
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ش ال٣ضؽ والسلُل ٖلُه  ت )٦خاب جإٍع خى٫ الى٣ُت ألاولى اإلاظ٧ىعة ؤٖاله، ظاء في مسَُى

اعة الىالي عظب باقا، والي ال٣ضؽ والسلُل في ٞترة الؿلُان  الؿالم( إلاال٠ مجهى٫، ؤزىاء ٍػ

أؤخمض الشالض، ما ًلي ط٦غه: 

في اإلادغاب، وجىظهذ ال٣بر الكٍغ٠ واؾخٓهغُث ال٣بلت...  "ٞضزلذ ال٣بت لُال وظلؿذ

ٞسُغ لي ؤّن هظه بؾاءة ؤصب م٘ مىس ى والاولى بقٛا٫ الى٢ذ بالهالة والؿالم ٖلى ؾُضها 

ي ٖلُه 
ّ
ى هللا ٖلُه وؾلم ٟٞي و٢ذ آزغ ههل

ّ
مىس ى ٖلُه الهالة الؿالم. وؤّما مدمض نل

ون هبِىا، ٞبِىا ؤها ؤجلى الهالة والؿالم ُٞه، ٣ٞلذ اللهم نّل وؾلم ٖلى ؾُضها مىس ى وهاعأ

ٖلحهما، بط ؾمٗذ نىجا مً ال٣بر الكٍغ٠: ٖهىبت اليؿب م٣ضمت ٖلى ٖهىبت الىالء، 

٣ّضم ٖلى مىس ى ٖلُه الهالة والؿالم". ًُ ى هللا ٖلُه 
ّ
ا نل  1ٟٞهمذ اإلاغاص وهى ؤّن مدمضًّ

ؤٖاله ومهاصع ؤزغي، وخى٫ الى٣ُت الشاهُت، ٣ٞض وعص لضي الهغوي في اإلاهضع اإلاظ٧ىع  

اعة السلُل ٖلُه الؿالم،  مٟاصه ٦ما هبحن الامغ في اإلاالخٓت الهامكُت الخالُت، ؤّن ٞالًها ؤعاص ٍػ

٣ٗىب ٖلحهم الؿالم،  وؤعاص الضزى٫ في اإلاٛاعة التي صًٞ ٞحها ألاهبُاء، ببغاهُم وبسخ٤ َو

م )زاصم( ٖلى اإلا٩ان، وفي ؤزىاء بقاعة ال ُّ ٣ُم بلى ٢بىع وؿاء ألاهبُاء وبٗض ؤن ج٣غب بلى ال٣

أ 2وبط بهىث ٣ًى٫: "ججىبىا الخغم عخم٨م هللا."

                                                 

ْهغ، عبما اإلاال٠ ٌكحر بلى هظا الامغ لِكحر ؤًًا الى وظىص ٢بر الىبي مىس ى 35اهٓغ: اإلاسُىَت، وع٢ت   1

دا، لض، مضًً، جُه بني بؾغاثُل، بهغي،  ٖلُه الؿالم في هظا اإلا٩ان، ًظ٦غ ؾبٗت م٣اماث: صمك٤، ؤٍع

أالبل٣اء.  

اعاثهخاب ؤلاقاعاث  اهٓغ: 2   ، والهغوي ًغوي الغواًت ًٖ ؤبي َاهغ ؤخمض 31-30للهغوي،  بلى ملغفت الٍؼ

اعة السلُل ٖلُه الؿالم وناص١  ت ٣ًى٫:"بن آلاصمي ٢هض ٍػ بً مدمض الؿلٟي الخاٞٔ بشٛغ الاؾ٨ىضٍع

ضه ٖىض اه٣ُإ  لب الجزو٫ بلى اإلاٛاعة ٖٞى ال٣ُم باإلاىي٘ و٧ان ال٣ُم عظال عومُا، وج٣غب بلُه بهضًت َو

الؼواع في ػمان الشلج، ٞلما اه٣ُ٘ الىاؽ ؤحى به بلى بالَت ٣ٞلٗها وؤزظ ما ٌؿخط ي به وهؼال في صعط م٣ضاع 

ؾبٗحن صعظت، واهتهُا بلى مٛاعة واؾٗت ٦بحرة والهىاء ًستر١ ٞحها وبها ص٦ت ٖلحها ببغاهُم السلُل ٖلُه الؿالم 

لُه زىب ؤزًغ وقُبخه ًلٗب الهىاء بها والى ظاهبه  ٣ٗىب ٖلُه الؿالم، زم ؤحى به بلى مل٣ى ٖو بسخا١ َو

"بن ؾاعة زل٠ هظا الخاثِ" ٞهم الغظل ؤن ًىٓغ ما وعاء الخاثِ وبطا بهىث : خاثِ في اإلاٛاعة ٣ٞا٫ له

، 257الحظغة ألاوؿيت،  ٢اعن ٖبض الٛني الىابلس ي في ٖلم.والخغم" ٞٗاص مً خُض هؼال وهللا ؤ٣ًى٫ "بًا٥ 
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ّهخائج: 

ال قّ٪ لضًىا ؤّن اإلاٗخ٣ضاث ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها، ما ػالذ لضي ال٨شحر مً البِئاث 

حر الكٗبُت في الٗالم ؤلاؾالمي، لضواٞ٘ صًيُت وؤخُاها عوخاهُت، ؤو  الكٗبُت ٚو

ض )ابً جُمُت وممً ؾ٩ُلىظُت ووظضاهُت م ما هجضه مً الٗلماء  بحن مٗاعى ومٍا ، ٚع

ب٩ي  حرهماًمشل الخُاع الخىبلي، الؿ  اعة اإلا٣اماث وآلازاعأ( ٚو حرهما باليؿبت لٍؼ ابخٛاء  ٚو

زم ال وٟٛل الٟاثضة ؤلا٢خهاصًت التي حٗىص ٖلى  الخبر٥ وال٣ُام بالكٗاثغ اإلاسخلٟت.

ه. وعٚم  الخُٛحراث التي َغؤث ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت، اإلا٩ان اإلا٣ضؽ مهما ٧ان هٖى

أٞةنها لم جىجر بةلٛاء الترار الكٗبي ؤو الٟىل٩لىعي. 

ٖلُىا ؤن هىاػن بحن عواًت بؾالمُت م٣بىلت، ٢ض ج٣ضؾذ لِـ مً  ل٨ً مً ظاهب آزغ

الجاهب الاؾدكغاقي ٞدؿب، وبهما مً الجاهب ؤلاؾالمي، وعواًت حٗىص لغاٞض مدلي ؤو 

ذي لٓهىعهاقٗبي ؤو ٞىل٩ل أ.ىعي، وهظا ٌؿاٖضها ٖلى ٞهم الخ٣ل الخاٍع

أ

أ  

                                                                                                                       

., ד הלר-טלמון. ٢اعن: 188للخضمغي،  مثحر الغغام؛ ٣ٞ574غة  اإلالضؽ،فظائل بيذ ؤًًا ابً اإلاغجى، 

أ.  250-270 ',עמ, והאיובית הצלבנית בתקופה בסוריה וזיארה קבורה, הלוויה
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 بدار اإلاصاصع وألّا

اث  أManuscripts -اإلاسَُى

شِب،  -
َ
ْدٟت الَخِبِب َُِٞما َوَعَص ِفي ال٨

ُ
ت(، قمـ الضًً بً َىلىن، ج ابً َىلىن )مسَُى

  Or.2512، ع٢م.Leidenظامٗت 

ت في  - ُّ ْدؿ
َ
ْمَغة اإلا

َ
ت(، مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً الب٨غي الهض٣ًي، الس الهض٣ًي )مسَُى

ت اإلاضًىت اإلاىىعة، م٨خبت ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م.  ت، مسَُى ُّ . )هىا٥ 3840الّغخلت ال٣ضِؾ

ت  أ.Arapça. 3371 )زغي في اؾخاهبى٫أؤمسَُى

٘ َبْغ١ اإلا٣اماث  -
ْ َ
ت(، مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً الب٨غي الهض٣ًي، إلا الهض٣ًي )مسَُى

ت اإلاضًىت اإلاىىعة، م٨خبت  ا٫، مسَُى َٗ ْبض ال َٖ ِضِه 
َ
الٗىا٫ في ِػٍاعة ؾُضي َخَؿً الّغاِعي َوَول

أ.3840ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م. 

ُه ٦ِخاب ف - ذ اإلا٣ضؽ ٞو ِْ اثل َب ًَ َ
ت(، ٦ِخاب في ٞ ام، مال٠ مجهى٫ )مسَُى

ّ
اِثل الك ًَ َ

ي ٞ

ضط، ع٢م. ت ظامٗت ٧امبًر أ  Qq. 91.7مسَُى

ّؼة  -
َ
الن ٚو

َ
ْؿ٣ َٖ ًاِثل ُمُضِنها وبِذ اإلا٣ضؽ و

َ
ام ٞو

ّ
اِثل الك ًَ َ

ت(، ٞ مال٠ مجهى٫ )مسَُى

ُهىعًٍ ٞحها وِط٦غ 
ْ

ك
َ
غ الاهبُاء اإلا

ْ
والّغملت وؤِعٍدا وهابلـ وِبِؿان وِصَمك٤ وِخْمو، وِط٦

ت ظامٗت  حها، مسَُى ِٞ أMA.VI.26ع٢م،  Tübingenالّصَخابت اإلاضٞىهحن 

ِه الّؿالممال٠ مجهى٫ )مسُىأ - ُْ لَ َٖ ِلُل 
َ
ش ال٣ضؽ والس  .Oxford, Bodl َت(، ٦ِخاب جاٍع

Clark 33.أ

ّالئدت اإلاصاصع باللغت اللغبيت

، مُبٗت بضائم الؼهىع في وكائم الضهىّعابً بًاؽ، مدمض بً ؤخمض اإلال٣ب بابي البر٧اث،  -

 .1951الكٗب، ال٣اهغة، 

اعة بِذ اإلا٣ضؽ )جد٤ُ٣ 1936ابً جُمُت،  - ، ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت، ٢اٖضة في ٍػ

Ch. D. Matthews:في مجلت ،) pp.21-56. , I (1936) JAOS  أ

اعةابً جُمُت، ص.ؽ، ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت،  - ، ميكىعاث صاع م٨خبت هخاب الٍؼ

أالخُاة، بحروث، ص.ؽ.
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اكخظاء الصغاغ اإلاؿخليم مسالفت ابً جُمُت، ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت،  -

ت، صون صاع وكغ، ص.ؽ.ؤصحاب الجحيم أ، مُاب٘ اإلاجض الخجاٍع

مجمىق فخاوي قيش ؤلاؾالم ؤخمض بً ابً جُمُت، ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت،  -

لٗكغون، م٨خبت ابً جُمُت ، ظم٘: ٖبض الغخمً بً مدمض الخىبلي، اإلاجلض الؿاب٘ واجيميت

ألُباٖت ووكغ ال٨خب الؿلُٟت، ال٣اهغة، ص.ؽ.

ضي،  - اعاث بضمكمابً الخىعاوي، ٖشمان بً ؤخمض الؿٍى ، م٨خبت ؤلاقاعاث بلى ؤماهً الٍؼ

أ.1981الٛؼالي، صمك٤، 

، صاع ال٨ٟغ، بحروث، ص.ؽ. صحيذ البساعّيالبساعي، مدمض بً بؾماُٖل البساعي،  -

أ( 1978بحروث،  –اع ابً ٦شحر، الُمامت )اؾخسضمىا ؤًًا: ص

أ.1998، صاع البكاثغ، صمك٤، جدفت ألاهام في فظائل الكامؤخمض بً مدمض،  البهغوي، -

اعة الخليل كليه الصالة بغاهُم الخضمغي، الخضمغي، بسخا١ بً ب - مثحر الغغام في فظل ٍػ

-115(، 1937) ،17ٖضص  (JPOS)في مجلت  Ch. D. Matthews) ، وكغه )مازُىؽوالؿالم

أ.208

اعة زحر ألاهامج٣ي الضًً الؿب٩ي،  الؿب٩ي، - أ، صاع الجُل، بحروث، ص.ؽ.قفاء الؿلام في ٍػ

غ الُبري،  - ش ألامم واإلالىنالُبري، مدمض بً ظٍغ ، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، جاٍع

أهـ.1407

اعة اللضؽ اإلاالٟؼاعي، بغهان الضًً الٟؼاعي،  - ، في دغوؽهخاب باكث الىفىؽ بلى ٍػ

ونضع ال٨خاب بخد٤ُ٣ ٖبض الخمُض نالر خمضان،  .JPOS (1953), 15 pp.51-87مجلت:

أ. 2003م٨خبت مضبىلي، ال٣اهغة، 

الصاعم اإلاىيي في الغص كلى اإلا٣ضس ي، مدمض بً ؤخمض بً ٖبض الهاصي الخىبلي اإلا٣ضس ي،  -

أ، صون صاع ناصع، ص.ؽ.الؿبيي

ت، ؤلاكالم بفظائل الكاماإلاىُني، ص.ؽ.، ؤخمض بً ٖلي اإلاىُني،  - ، اإلاُبٗت الٗهٍغ

أال٣ضؽ، ص.ؽ.
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، اإلاهاصع، بحروث، الحظغة ألاوؿيت في الغخلت اللضؾيتالىابلس ي، ٖبض الٛني الىابلس ي،  -

أ.1990

، صاع الحليلت واإلاجاػ في عخلت بالص الكام ومصغ والحجاػالىابلس ي، ٖبض الٛني الىابلس ي،  -

ت، صمك٤،  أ.1998اإلاٗٞغ

اعاثالهغوي، ؤبى الخؿً ٖلي بً ؤبي ب٨غ الهغوي،  - ، هخاب ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ

. ونضع مازغا 1953َىمحن(، اإلاٗهض الٟغوس ي بضمك٤، صمك٤، -)جد٤ُ٣: ظاهحن ؾىعصًل

أ.2002ال٨خاب بخد٤ُ٣ ٖلي ٖمغ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت، ال٣اهغة، 

ت. اإلاصاصع والضعاؾاث ّباللبًر
 האסלאם< בתוך, הדתית הסובלנות וגבולות הממלוכית בדמשק הדת חיי., וינטר מיכאל, וינטר -

 בירושלים העברית האוניברסיטה, יפה-לצרוס חוה של לזכרה מאמרים קובץ, בו השזורים ועולמות

  .211-234, עמ(, ב"תשס) ירושלים, 

, והאיובית הצלבנית בתקופה בסוריה וזיארה קבורה, הלוויה., הלר טלמון דניאלה, הלר -טלמון -
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"بجداف اإلاخىّصص بىىاصع مؼّبض"في مسؼىػت  كغاءة  

 *البظيء واإلاؿخىّي اللؼيف الكلبيّّ ألاصبّيّ اإلاؿخىّي بحنوخياًاث  هىاصع

 : جىػئت

ذ حّٗضصث ل٣ض  الٗغبّيأ ألاصب في الهاػ٫أ وألاصب الىىاصع ؤصب جىاولذ التي الضعاؾاث وجىٖى

ت الضعاؾاث مجها ال٨الؾ٩ُّي، ُّ ت، ومجها ؤلاؾدكغا٢ ُّ  الباخض صعاؾاث بالظاث وهسّوأ الٗغب

 .Ch) بال وقاع٫أ (U. Marzolph) ماعػول٠ ؤولغف والباخض( (J. Sadan ؾضان ًىؾ٠

Pellat) غاهؼ  اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى هظ٦غ، الٗغبُت الضعاؾاث ومً ،((F. Rosenthal عوػهشا٫ ٞو

م ٖبض صعاؾاث بض الخىفي وؤخمض الُٗغّي، ال٨ٍغ حرهم، الُافي ال٨ٍغم ٖو  بلحها يكحرؾ والتي ٚو

ت ؤهمُتها لها ٖام بك٩ل الضعاؾاث ؤّنأ لضًىا قّ٪أ وال. الهامكُت مالخٓاجىا في الخ٣ًا ُّ  ألاصب

ت، ُّ ت الضعاؾاث الباخشىنأ ؤٟٚل آزغ، ظاهب مً ل٨ً، والاظخماٖ ُّ س  اإلاًماع هظا في الخاٍع

خباع بٗحن ؤزظها وبطا. والاظخماعيّأ ال٩ٟاهي بالجاهب واهخمىا  ؤو الىاصعة ؤو ال٩ٟاهت بإّنأ الٖا

 الٗغب، ٞةّنأ الكٗىب، مسخل٠ لضي اهخماما ال٢ذ التي الجىاهب مً ٖام بك٩ل الهاػ٫أ ألاصب

م ،(genre) ألاصبّيأ الجيـ بهظا وؿبُا اهخمىا الكٗىب، ٦ؿاثغ  ألاصب صاثغة في وظىصه مً بالٚغ

 في اإلاؿدكغ١أ ؤو الباخض لضي م٣بىال اإلاهُلر هظا ٧ان بطا (non Standard) الغؾميّأ ٚحر

ً خٓي ما ألاصب هظا مً. الخايغ الٗهغ  وؤبي وبهلى٫أ وبىان وؤقٗب جخا ٦ىىاصع بخضٍو

 ه٠ًُ يـمًـم، ؤبي مشل السُا٫ نىٗها ممً ؤزغيأ وشسهُاث وُمؼّبض الجّمـاػ ظّمحن الخاعر

ا ًً ا عوي ما ومىه ؤزغي، ومالٟاث وليلت ليلت ؤلف في اإلاطخ٨ت ال٣هو ؤً  لٗضم قٍٟى

                                                 

 ل الك٨غ ج٣ضًم مً بّضأ ال  خى٫أ مالخٓاجه ؤبضي الظي ؤبِب، جل ظامٗت مً ؾضان ًىؾ٠ للبروِٞؿىعأ الجٍؼ

 .اإلا٣ا٫
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ىه، الاهخمام  ٚحر مًامحن ٖلى جدخىيأ ألنها ؤو والخكمت، الضًً ًٖ الىاصعة لبٗض هًٓغا بخضٍو

ت ُّ ت الخُاة نمُم مً ألّنها عبما ؤو ؤزال٢ ُّ  1.الجيؿ

ت ال٨خب ؤّنأ اإلاٗغوٝ مً ُّ اث مً ال٨شحر ظمٗذ ٢ض الترازُت ألاصب  التي الىىاصع ؤصب مجمٖى

 باهخمام ألاصبّيأ الجيـ هظا خٓي اإلاىىعة، اإلاضًىت في زاّنت الهجغي، ألاو٫أ ال٣غنأ بلى جغظ٘

ىُاء والىػعاء الٗباؽ بني مً اإلاؿلمحن السلٟاء بالظ٦غ وهسو الٗغب،  الشاوي ال٣غهحن في وألٚا

حن والشالض  للدؿلُت وؾُلت ألاصب بهظا وظضوا والظًً والبهغة، بٛضاص مضًىتي في الهجٍغ

ُه  وٟٛل وال اجباٖها، ًجب ؾلى٦ُاث مً ًيبغي وما الاظخماُٖت ال٣ُىص بؿبب الىٟـ ًٖ والتٞر

ت البِئت لٗبخه الظي الضوعأ ُّ  خُض الخ٣ل، هظا في الؿلى٧ّيأ الجاهب ٖلى جإزحرها ومضي الٟاعؾ

 الؿلى٥ آصاب وٗني) السلٟاء ٢هىعأ في الساّنت الخُاة مً ًخجؼؤ ال ظؼًءا الجاهب هظا ؤنبذ

specula regis )وظىص بلى ؾضان ًىؾ٠ الباخض ٌكحر اإلاىُل٤ هظا مً. ألاوعوبُت باللٛاث 

 هظه جدىاو٫أ ٢ضًمت مالٟاث هجض بل ،2الٗباؾُت السالٞت ٢هىعأ في اإلاخإصب الىضًم ْاهغة

 الغمليّأ ل٨كاظم الـغفاء ولؼائف الىضماء ؤصب ٦خاب اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هإزظ الٓاهغة،

ٌّ ،(م971.ث)  إلادمض الىميذ خلبت ،(م918. ث) اإلاٗتز البً الؿغوع جباقحر في الخمازيل فصى

ٌّ في البضوّع مؼالم ،(م1455. ث) الّىىاظـي الخؿحن بً  الٛؼولـي هللا ٖبض بً لٗلي الؿغوع مىاػ

حر( م1412. ث)  .اإلاالٟاث هظه ٢بُل مً طل٪ ٚو

 ال٣ضًم، الٗغبّيأ ألاصب في الهاػ٫أ ألاصب ؤو الىىاصع ؤصب ٖلى الى٢ٝى الضعاؾت هظه جبغي ال

ت باللٛت نضعث التي الضعاؾاث في وؿبُا بد٣ه خٓي ٢ض عبما اإلاىيٕى هظا ألّنأ ُّ  واللٛاث الٗغب

                                                 

ٌّ ألاصب. ؾضان ًىؾ٠: اهٓغ 1  ولضي ؛29 -28 ،2117 ؤإلااهُا، الجمل، ميكىعاث. الثلالء وهىاصع الهاػ

 بى ًاؾحن: ٢اعنأ. م٣الخىا في الخ٣ا ٖلحها وٗخمض ؾٝى ومهاصع صعاؾاث ال٨خاب هظا في ؾضان ًىؾ٠ الباخض

ٌّ الجض بحن الحض بيان. ٖلي  "Ch. Pellat, "Djidd wa hazal: ٢اعنأ. 45م -41 ،م1996 صمك٤،. والهؼ

in: EI² II Leiden, (1965) pp. 436-437; Ch. Pellat, "Nadira", in: EI² Leiden, (1993) VII 

pp. 856- 858; idem,"Seriousness and Humor in Early Islam" Islamic Studies, II/3 

(1963), pp. 353-362. ـ  في الجاخُٓت وألاؾلىبُت الٟىُت الىؾاثل في صعاؾت -وهاصعة زبر. "، ببغاهُم ظَغ

 .92 -53 م( 1991) 11 ٖضص ،الىغمل." الىىاصع نُاٚت

  .J. Sadan, "Nadῑm", in EI², Brill- Leiden, VII, (1992), pp. 851- 853: اهٓغ 2
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ت ُّ  مشل مطخ٨ت، بصسهُاث جغ٦ؼث ٢ض الضعاؾاث مً الٗضًض ؤّنأ وم٘. الؿىاء خّضأ ٖلى ألاوعوب

حرهما، وجخا ؤقٗب  زاّم، بك٩ل اإلاضوي ُمؼبض جىاولذ قاملت صعاؾت ٖلى وٗثر لم ؤهىا بال ٚو

 هىاصع هىا وٗني ال وهدً الغػًٍ، ؤو الل٠ُُ ٚحر ألاصب مً حٗخبر هىاصعه مٗٓم ألّنأ عبما

ت الىىاصع وبهما اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى الٗاهاث، ؤصخاب ُّ  بٌٗ ؤن ٌٗني وهظا. البظًئت الجيؿ

ً ٖضم ٖلى اإلاؿخُإ ٢ضع خغنىا" ألاصب" ماّصة ظامعي  ألؾباب الغواًاث هظه مشل جضٍو

ت ُّ  واإلالر الىىاصع في بدض ممً ًدىاو٫أ لم خُض اإلاٗانغ، البدض ٖلى ًىُب٤ وهظا وؿبُا، ؤزال٢

 ما وؿدشني وألاصب، بالغػاهت جدؿم لم التي ؤو البظًئت مؼبض ٦ىىاصع الكاطة، ألامىعأ وال٩ٟاهاث،

ٌّ ألاصب ٦خابه في ؾضان الباخض بلُه ؤقاع  .ال٨خاب م٣ضمت في الثلالء وهىاصع الهاػ

ا وكحر ًً  بؿبب وطل٪ بلُىا، ونل ٢ض والىىاصع ال٩ٟاهت ؤصب في ٢ُل ما ٧ل لِـ ؤهه ؤً

ت الغواًت ا، والٗهغ الىاي٘ مجهىلت هىاصع وظىص ًٖ ًٞال الغاثجت، الكٟىٍّ ًٗ  الظي ألامغ م

ذيّأ الخُىعأ لٟهم ٣ٖباث الباخض ؤمام ًً٘ اث إلاسخل٠ والاظخماعيّأ الخاٍع  ألهه الىىاصع، مىيٖى

ً ٖلى الى٢ٝى الؿهل مً لِـ  اهخمام مجا٫ ؤّنأ بلى باإلياٞت 1الكٗبي، لؤلصب ألاوليّأ الخ٩ٍى

 الىٟؿُت، الخاظاث لؿّضأ والدؿلُت الى٨خت وعوح الهؼ٫أ ٖلى مىهبا ٧ان ؾاب٣ا، الٗغب ألاصباء

 ْاهغة ؤّنأ هظ٦غ ؤن ظضال اإلاٟغوى مً زم ،2وعوػهشا٫ ؾضان ًىؾ٠ الباخشان ٌكحر ٦ما

 ٢هضه ما وٗني ال) ال٣ضًم الٗغبي الكٗغ هماطط بٌٗ في ألامغ هى ٦ما الىىاصع، اهخدا٫

ه ماعظلُىث خباع بٗحن ؤزظها بطا مؿدبٗضا لِـ ؤمغ ،(خؿحن َو  ماصحي مالٟي بٌٗ ؤن الٖا

 بِئاث في اهدكاعها بُٛت اإلاطخ٨ت الصسهُاث لبٌٗ هىاصع ؤله٣ىا ،"ال٩ٟاهت"و" الهؼ٫أ"

                                                 

 ألاصب كالم. زىعقُض ٞاعو١. 27 -16م ،2112 ال٣اهغة،. الكلبي ألاصب. نالر عقضي ؤخمض: اهٓغ 1

ت صعاؾت: ألاؾاػحر. ػ٧ي ٦ما٫ ؤخمض ؛185 -181م ،1991 ال٣اهغة،. الكلبي  بحروث،. ملاعهت خظاٍع

 . 26م ،1979

 F. Rosenthal, Humor in Early :٢اعنأ 12م. ألاصب الهاٌػ وهىاصع الثلالء. ًىؾ٠ ؾضان: اهٓغ 2

Islam, Leiden, 1956, pp. 3-10; S. Margoliouth, "Wit and Humor in Arabic Authors", in: 

Islamic Culture, I, 523 f. (1967), pp. 522-534.  
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ت آلاصاب بٌٗ في هغيأ ٦ما مسخلٟت، ُّ ت ألاوعوب ُّ  الٗىهغ مً اإلاًماع هظا في جإزغث التي الكٗب

 . الكغقيّأ ال٣هص يّأ

 ٦خاب اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هإزظ مؿخ٣لت، مالٟاث في الىىاصع ظم٘ في ؾاب٣ا الٗغب ألاصباء ٖني

. ث) ال٣حرواوي الخهغّيأ ٖلي بً ببغاهُم بسخ٤ ألبي والىىاصع اإلالح في الجىاهغ حمم

ت مالٟاث وزمت ،(م1161 ُّ اث ٖلى اخخىث ؤصب  زماع ٦خاب مشل ألاصب بَاع في مسخلٟت مىيٖى

 ؤهىإ ؤما(. م1138. ث) الىِؿابىعي الشٗالبي مىهىعأ ألبي واإلايؿىب اإلاظاف في الللىب

 واإلاجـاهُـً، وال٣ـًـاة، وال٣ٟهاء واإلاخىبئحن، الُُٟلُحن، هىاصع ٞخدىاو٫أ ظمٗذ التي الىىاصع

 الىاصعة ؤن بلى بقاعة وهظه واإلا٨ّضًـً، والىدـاة، واإلاٟٛلحن، والخم٣ى واللهىم، واإلادبحن،

ت ألاوؾاٍ مسخل٠ ؤن ؤو مسخلٟت، بوؿاهُت ببِئاث جغجبِ ُّ  اإلاجهىص هظا في قاع٦ذ الاظخماٖ

ت البِئت مُل مضي بن بل ألاصبّي، ُّ ت الٗغب ُّ  الخٛحراث ٖلى ًض٫ الىىاصع مً الىمِ لهظا وؤلاؾالم

  1.ؤلاؾالم مجيء بٗض الٗغبّيأ اإلاجخم٘ ٖلى َغؤث التي

حن ٖلى ُٞه وٗثر ٦ّىا وبن الىىاصع، ؤصب ؤّنأ قّ٪أ ال اإلاىُل٤، هظا مً  اإلاا٫ ل٨ؿب مدتٞر

ت الٟترة ؤوازغ في اإلاجاٖاث وعواط ال٣ٟغ بؿبب  مجغص ؤو الٗباؾُت، الٟترة وبضاًت ألامٍى

ا، الٗغبُت الاظخماُٖت الخُاة وا٢٘ في قإ إلاا نىعة بال لِـ وال٩ٟاهت؛ للدؿلُت ُّ ج  ووٗني جضٍع

 ؤيخى زم ومً ٣ِٞ، للطخ٪ ٣ًهض ؤنبذ زم الىاؽ، بحن الخدبب ؾبُل في ٧اهذ بضاًخه ؤّنأ

 هىاصع مً و٢٘ ما ؤّنأ ٌٗني ال وهظا 2.والجاه الثراء و٦ؿب واإلالى٥ ألامغاء لدؿلُت وؾُلت

 للبِئت ؤو للىا٢٘ ججؿُضا ٌٗخبر بالهؼ٫، الجض مؼط مشل ال٩ٟاهت، في مسخلٟت وؤؾالُب

م بال٣ه٣هت، ًبضئون ًجزل٤، بوؿاها اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى الىاؽ، عؤي ٞةطا. الاظخماُٖت  هظا ؤن ٚع

 الغػًٍ ألاصب جضازل بلى ؾضان ًىؾ٠ ؤقاع و٢ض. الهؼ٫أ ولِـ الجض بلى ًدخاط اإلاى٠٢

                                                 

 M. Jacobs, B. I. Stern, An Outline of General Anthropology, New York: Brans: اهٓغ 1

and Boble. Inc. 1980, p. 21. 

م الُافي 2  .55 -31، م 1966بحروث، . ألاصب اللغبيصعاؾاث فىيت في . ٖبض ال٨ٍغ
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اث في بُجهما الخىاػنأ ًخم ٠ُ٦ ووضر ، 1ألاصب في والبظيء  بٌٗ عؤي خى٫أ. ألاصب ٦خب مجمٖى

 ٦خاب م٣ضمت في وعص ما اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هإزظ ألاصبي، الخ٣ل لهظا باليؿبت اإلاغمى٢حن ألاصباء

 :ًلي ما ًظ٦غ خُض( م869. ث) للجاخٔ الحيىان

بت ُٞه حؿخىيأ ٦خاب وهظا" ا ٧ان وبن ألهه والعجم، الٗغب ُٞه وجدكابه ألامم، ٚع ًُ  ٖغب

ا ًُ ا ؤٖغاب ًُ ا، وبؾالم ًُ ت بحن وظم٘ الٟلؿٟت َٝغ مً ؤزظ ٣ٞض ظماٖ لم الؿمإ مٗٞغ  ٖو

كتهُه... الخجغبت كتهُه الىاؾ٪، ٌكتهُه ٦ما الٟاج٪ َو ب َو  طو ٌكتهُه ٦ما اللهى طو الاٖل

كتهُه الخؼم، ب، ٌكتهُه ٦ما الٟٛل َو كتهُه ألاٍع  ؤقاع و٢ض 2".الًُٟ ٌكتهُه ٦ما الٛبي َو

 بُٗضا حؿلُت بلى جدخاط التي الخُاة ًٖ ٦خٗبحر وال٩ٟاهاث باإلالر الٗلماء اهخمام بلى الجاخٔ

 :ط٦غه ًلي ما ًغص الحيىان ٦خاب مً ألاو٫أ الجؼء في. الغػاهت ًٖ

دل وؤعباب والٗبر ال٨ٟغ وؤصخاب والىٓغ، الٗلم ؤهل با٫ وما"  البهغ وؤهل والٗلماء الّىِ

اء ٦خب ٨ًخبىنأ السلٟاء وؤٖىان ألاهبُاء ووعزت اإلالل، بمساعط ّغاٙ و٦خب واإلالخاء، الٓٞغ ُٟ  ال

 وال ؤهٟؿهم ًداؾبىنأ ال ؤألنهم....ال٩ٟاهاث ؤصخاب و٦خب وال٩ٟاهاث، اإلاالهي و٦خب والسلٗاء

  3".ولهم؟ ٖلحهم ما بحن ًىاػهىنأ

                                                 

 F. Rosenthal, Humor in Early: ٢اعنأ. 21 -21م. الش٣الء وهىاصع الهاػ٫أ ألاصب. ؾضان ًىؾ٠: اهٓغ 1

Islam, p. 3; Ch. Pellat, "Seriousness and Humor in Early Islam", Islamic Studies, II/3, 

(1963), pp. 353-362; Idem, "Djidd wa-hazal":, in: EI², II, pp. 436-437; U. Marzolph, 

Arabia Ridens, Die humoristic Kurzproza der frühen adab-Literatur im internationlen 

Traditionsgeflecht, I Frankfurt am main (Vittorio Klostermann), 1992, I, pp. 15-16, Ch. 

Pellat, "Nadira", in: EI² VII Leiden, (1993), pp.856-858. عؾالت في الجض . الجاخٔ: ٢اعنأ

، هىا٥ صعاؾاث ٖلمُت خى٫ الىاصعة ًظ٦غها  91 -83م 1992، بحروث، 4ظـ. عؾائل الجاخف. والهؼ٫أ

با  J. Sadan, "Conflicting Tendencies between: الباخض ًىؾ٠ ؾضان في م٣الخه التي ؾخهضع ٢ٍغ

Higher and Lower Strata of humor: Some Genizah Fragments", in: G. Tamer (ed.), 

Humor in des arabischen Kultur, Berlin (Walter de Gruyter), 2008. 

 . 3م ،1998 بحروث، ،1ظـ ،الحيىان هخاب. الجاخٔ: اهٓغ 2

 .23 م ،1 ظـ. م.ن: اهٓغ 3
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ظ٦غ  :والخبيحن البيان ٦خابه في الجاخٔ ٍو

غاب، ٦الم مً بىاصعة -هللا خٟٓ٪ -ؾمٗذ ومتى"   بٖغابها م٘ بال جد٨حها ؤن ٞةًا٥ ألٖا

 اإلاىلضًً ٦الم مساعط وؤزغظتها بٖغابها، في جلخً بإن ٚحرتها بن ه٪ٞة ؤلٟاْها، ومساعط

حن ًّ لُ٪ الخ٩اًت جل٪ مً زغظذ والبلض  هىاصع مً بىاصعة ؾمٗذ بطا و٦ظل٪. ٦بحر ًٞل ٖو

ٛام، الخكىة ملر مً وملخت الٗىام
ّ
غاب، ٞحها حؿخٗمل ؤن ٞةًا٥ والُ  لٟٓا لها جخسحر ؤو ؤلٖا

ا، مسغظا ُٞ٪ مً لها ججٗل ؤو خؿىا، سغظها بها ؤلامخإ ًٟؿض طل٪ ٞةن ؾغٍّ  نىعتها، مً ٍو

ظهب له، ؤٍعضث الظي ومً  1".لها واؾخمالخهم بًاها اؾخُابتهم ٍو

ا به قّ٪أ ال مما ًً ت البِئت مً ٦ال ؤن ؤً ت، البضٍو  ؤلاؾالم ٢بل الٗغب ٖاقها التي والخًٍغ

 وألاؾاَحر والخ٩اًاث وال٣هو الىىاصع مً ال٨شحر وكىء في هاما صوعا لٗبذ بٗضه، وما

ت ال٣ُم خى٫أ الجزإ ألاخُان مً ٦شحر في هغيأ بل للهجغة، الشالض ال٣غنأ ٢بل الكٗبُت  البضٍو

ت ٌّ ألاصب ٦خابه في ؾضان، ًىؾ٠ الباخض بلُه ؤقاع ما وهظا. والخًٍغ  الثلالء وهىاصع الهاػ

 : مىه هىعص واإلاضوي، ال٣غوي خى٫أ

م ٖلى بالُٟىت اإلاخمحز ال٣غوّيأ م٣ابلت"  ٧اهذ وبن الظ٧اء ال٣لُل اإلاضوي م٘ ؾظاظخه مً الٚغ

اهُت هظبخه  لل٣هو مٗا٦ؿت حٗخبر ٢هو بلى ؾضان ٌكحر آزغ، ظاهب ومً". الخُاة ٞع

ظ٦غ ألاولى،  وهي ؤال... اإلاىاظهت مً آزغ هٕى ٖلى ج٣ىم ٢هو:"ؤٖاله اإلاظ٧ىعأ ال٨خاب في ٍو

ّٟيأ الخ٣اء   2".٣ٞحرا ٧ان وبن الٗا٢ل باإلاضوّيأ الخا٫، مخىؾِ ٧ان وبن الٛبيّأ الٍغ

 ألاو٫أ ال٣غنأ مً بضءا قٗبُت، و٢هو هىاصع مً بلُىا ونل ما ٞةن اإلاىُل٤، هظا مً

اع ؤو اللٛت جغبُها ظماٖاث لىا جمشل اظخماُٖت ْاهغة ًٖ حٗبر للهجغة،  ؤو الجٛغافي ؤلَا

                                                 

 .145م ،1998 بحروث، ،1 ظـ. والخبيحن البيان. الجاخٔ: اهٓغ 1

ٌّ ألاصب. ؾضان ًىؾ٠: اهٓغ 2 البِئت الكٗبُت مدىع . "ؾضان ًىؾ٠: ٢اعنأ ؛49م. الثلالء وهىاصع الهاػ

ا. 37، م1975، 22/5، الجضًض ،"ألاصب ال٣هص ي ًً  J. Sadan,"The Nomad Versus: وؤً

Sedentary Framework in Arabic Literature " , Fabula, XV, (1974), pp. 59- 86. 
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 ٦ما الىىاصع ؤصب وكإة بضاًت جدضًض الباخض ٖلى الهٗب مً ؤزغي، هاخُت مً ول٨ً 1.الٗغقي

 .ؾاب٣ا ؤؾلٟىا

 ظهت، ٞمً الى٨خت، ًدب هاػ٫أ مجخم٘ لضي لًاث٣ت ٞٗل عص بمشابت هي" الىىاصع" ماصة بن

ت وكٗغ ؤزغي، ظهت ومً الىىاصع، هظه مشل ه٣غؤ ٖىضما باإلاغاعة وكٗغ ٩ىنأ والهؼ٫، بالسسٍغ  ٍو

 . للطخ٪ مبٗشا طل٪

يبغي  لِـ الٗغبّي، اإلاجخم٘ في لؤلويإ قٗبيّأ ه٣ض ًٖ ٌّٗبر مجها ال٨شحر ؤن ؤًًا هىىه ؤن ٍو

ا ُّ ا، وبهما ٞدؿب اظخماٖ ُّ  ٦إصاة الجمالي الجاهب بلى باإلياٞت ألاخُان، بٌٗ في ؾُاؾ

خباع بٗحن ؤزظها بطا وؤلامخإ، للدؿلُت  ػمىُت ٞتراث في ألاظُا٫ جىا٢لتها الىىاصع هظه ؤن الٖا

 .الخ٣ت

  :اإلاضوّيّ ُمَؼّبض. 1 

ض اسخ٤ ؤبى هى ٤ – اإلاضًنيّأ ؤو اإلاضوّيأ مَؼّبِ  ؤصخاب مكاهحر مً ٌٗخبر -الغواًاث بٌٗ ٞو

 مؼّبض هىا اإلا٣هىص ولِـ ؤزباعه، ظم٘ مً لضي اؾمه في جصخ٠ُ و٢٘ وال٩ٟاهت، الىىاصع

ض" ط٦غ مً ٞمجهم الترار، ٦خب في شخُدت هىاصعه ظاءث الظي  ط٦غ مً ومجهم بالُاء" مٍؼ

  2".َمؼِبض" وؤخُاها والىىنأ بالُاء" مٍؼً"

                                                 

-M. Jacobs and B. I. Stern, An Outline General Anthropology, N.Y, 1980, pp. 21: اهٓغ 1

22. 

 الباء؛ و٦ؿغ اإلاُم بٟخذ "مؼبض" و "ػبض" ماصة ،اللغوؽ جاج .الؼبُضي: مؼبض ط٦غ مً اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اهٓغ 2

 ابً ؛66 م ،2ظـ ،والخبيحن والبيان ؛184م ،5ظـ ،الحيىان في الجاخٔ ولضي ؛361/ 2 ث،.ص بحروث،

 ؛444م ،1973 بًغان، ،5 ظـ ،ألابغاع عبيم ،الؼمسكغيأ ؛46م ،1998 بحروث، ،1ظـ ،ألازباع كيىّن ،٢خِبت

 ،1978 بحروث، ،3ظـ ،واإلاااوؿت ؤلامخاق ؛37م ،1964 بحروث، ،2 ظــ ،والظزائغ البصائغ ،الخىخُضي

ا بً اإلاٗافى ؛131 م ث،.ص بحروث، ،4ظـ ،الىفياث فىاث ال٨خبي، قا٦غ بً مدمض ؛71م  الجهغواوي ػ٦ٍغ

غيأ  الشٗالبي ؛142م ؽ،.ص بحروث، ،4ظـ ،الكافي الىاصح وألاهيـ اليافي الصالح الجليـ ،الجٍغ

 هثر ،آلابي الخؿحن بً مىهىعأ ؛649 م ،1965 ال٣اهغة، ،واإلايؿىب اإلاظاف في الللىب زماع الىِؿابىعي،

 ،البلغاء الكلغاء ومداوعاث ألاصباء مداطغاث ،نبهاويألاأ الغاٚب ؛232م ،1983 ال٣اهغة، ،3ظـ الضع،
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 ومؼبض ألاخم٤ هبى٣ت مجهم اقتهغ و٢ض للهجغة، ألاو٫أ ال٣غنأ في اإلاٟٛلحن ًٖ ال٨خابت بضؤث

 ؤصخاب ٖىض به ٣ًخضي اههًجأ ألنبدذ مؼبض هىاصع ٢بُل مً الىىاصع ظمُ٘ ٧اهذ ولى اإلاضوّي،

خباع بٗحن هإزظ ؤن ًجب ل٨ً. ال٩ٟاهت  في واإلاٟٛلحن الخم٣ى هىاصع بلى هىاصع وبياٞت ازترإ الٖا

 .اإلاىاصّأ هظه ظامعي ٢بل مً الخىضع ؤو للدؿلُت هضٞا ألاخُان بٌٗ

انغ اإلاضًىت، في مؼبض وكإ  خاالث ٖلى ًدخىيأ اإلاضًىت في الجى ٧ان خُض الُُٟليّأ ؤقٗب ٖو

 الخُاة مخ٘ مً ٧اهذ بل لظاتها، ج٣هض ٧اهذ ال٩ٟاهت ؤّنأ مً ًٞال وال٩ٟاهت، الطخ٪ مً

ت ُّ ت، الاظخماٖ ُّ . ث) الٗباس ي السلُٟت اإلاهضي ٞحها خ٨م التي الٟترة في الٗغا١ بلى اهخ٣ل زم وألاصب

ظ٦غ(. م688  اإلالح في الجىاهغ حمم ٦خابه في( م1161. ث) الخهغّيأ ٖلي بً ببغاهُم ٍو

 الدؿلُت ابخٛاء مؼبض هىاصع ًدٟٔ ٧ان اإلاهضي، السلُٟت مطخ٪ خبِب، ؤبا ؤن والىىاصع

 . والطخ٪

 ؤٖاله، ؤقغها ٦ما وٗلمه، ما و٧ل التراظم، ٦خب بلحها حكغ ٞلم ووٞاجه، والصجه ؾىت خى٫أ ؤما

اف ؤقٗب، ٖانغ اهه  ال٣غنأ ؤي) للهجغة 154 ٖام جىفي ٢ض ؤقٗب ؤن وبما اإلاهضي، ؤًام ٖو

  1(.مُالصًا الشامً

 جٟانُل بظ٦غ مالٟىها يهخم لم مؼبض، هىاصع ٞحها وعصث ممً التراظم ٦خب ؤّنأ قّ٪أ ال

حر والبسالء، واإلا٨ّضًً الُُٟلُحن مشل ؤزغيأ شسهُاث م٘ باإلا٣اعهت خُاجه  ألاؾماء مً طل٪ ٚو

                                                                                                                       

 في واإلاسخلف اإلااجلف كً الاعجياب عفم في ؤلاهماٌ ما٧ىال، بً الخاٞٔ ؛651م ،1961 بحروث، ،4ظـ

 حمم ال٣حرواوي، الخهغيأ ًظ٦غ بِىما .234 ع٢م جغظمت ًظ٦غ ،1982 ال٣اهغة، ،وألاوؿاب والىنى ألاؾماء

ض ًظ٦غ ،1953 صمك٤، ،والىىاصع اإلالح في الجىاهغ  جاج اللغوؽ في ؤما. الُاء بدٝغ ؤي ،176 اإلاضًني مٍؼ

 Humor in Early: في عوػهشا٢٫اعن الهٟداث التي وعصث لضي . 361م : 2للؼبُضي ُٞظ٦غ َمْؼِبض،ظـ 

Islam,Leiden, 1956, p. 14 ,51 ,94, 121;   .٢اعنأ :U. Marzolph, Arabia Ridens,die 

humoristishe Kurzprosa der frühen Adab-Literature Iminternationalen Traditionalen 

Traditionsgeflecht, Frankfort am Main: V. Klostermann, 1992 ( 394، م2في ظـ)، ٢ض وٗثر

 .مىيٕى صعاؾدىا -لى مؼبض ٖلى ه٠ُ وؤعبٗحن بقاعة ب

 .223 م ،1965 ال٣اهغة، ،والىىاصع اإلالح في الجىاهغ حمم: آلاصاب ػهغ طًل. الخهغيأ 1
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 ؤزباعه، مً بص يء جٟي ال التي الجمل بٌٗ ٖلى وٗثر وبهما الهاػ٫، ألاصب مًماع في وعصث التي

البا  التي هىاصعه لبٌٗ ًغظ٘ ألامغ ؤن هغيأ وهدً اإلاسخلٟت، هىاصعه بةًغاص اإلاال٠ ٨ًخٟي ما ٚو

 ٖامل جخًمً التي الىىاصع بالظ٦غ وهسو الضًيُت، وؤخُاها ألازال٢ُت، الخضوص ججاوػث

 الؿُا١ هظا في الىىاصع مً ال٨شحر بإن وك٪ زم ؤلاؾالمُت، والغوح بالضًً ًمـ ما ؤو الجيـ،

ا خٟٓذ ٢ض  هظ٦غ،. اإلاًماع هظا في ال٣لُل الص يء ٌٗخبر وعص وما ال٨خب، في جضّونأ ولم قٍٟى

 ؤوعص ٢ض والظزائغ البصائغ ٦خابه في( م1111. ث) الخىخُضي خُان ؤبا ؤن اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى

 ل٨ً. الضع هثر ٦خابه في( م1131. ث) آلابي الخؿحن بً مىهىعأ و٦ظل٪ الجيؿُت، الىىاصع بٌٗ

خباع بٗحن هإزظ ؤن ًجب له٣ذ عبما ال٣ضًم الترار في الىىاصع مً ال٨شحر ؤن الٖا
ُ
 بصسهُاث ؤ

 ألخض ًظهب ٧ان الىىاصع بجم٘ اٖخنى ممً ٞهىا٥ ماصًت، ألؾباب ؤو الدؿلُت لهضٝ مطخ٨ت،

 ؤوازغ في قاٖذ التي والتٝر البظر مٓاهغ ْل في اإلاا٫، ٦ؿب م٣ابل بلُه لِؿخم٘ الُُٟلُحن

ت الضولت  والك٣اء، وال٣ٟغ اإلاجاٖاث م٣ابل الٗباؾُت، الضولت مً مسخلٟت مغاخل وفي ألامٍى

 والىىاصع ال٩ٟاهاث بٌٗ ؤصخاب ٖىض لل٨ؿب وؾُلت الىاصعة ؾغص ؤو ال٩ٟاهت ؤنبدذ ختى

 .ألاخُان مً ٦شحر في والسلٟاء ألامغاء م٘ مباقغ بك٩ل اجهلىا الظًً

 الخُل ٖلى ٌٗخمض الظي ال٩ٟاهي ألاصب بغوػ ؤًًا هظ٦غ ؤن ًم٨ً الجاهب، هظا في 

 ٦خابه في زلُٟت خاجي ًظ٦غ. للهجغة الغاب٘ ال٣غنأ في عاظذ التي وال٨ضًت اإلاسخلٟت الؿاؾاهُت

 به ٌٗٝغ ٖلم" ؤنها الهىاٖت هظه جىاوله لضي والفىىّن الىخب ؤؾامي كً الـىىّن هكف

كحر 1".ألامىا٫ وجدهُل اإلاىاٞ٘ ظلب في الاخخُا٫ ٍَغ٤ م ٖبض َو  ًٖ خضًشه في الُافي ال٨ٍغ

 ٞىدً آزغ، ظاهب ومً 2.بالضًً جخٗل٤ التي ألامىعأ بٌٗ ظىاهبها باحؿإ مّؿذ بإنها ال٩ٟاهت

م والهؼ٫، اإلاؼاح مً جدٟٓذ ٢ض ؤلاؾالمُت البِئت ؤن وٗٝغ  جغازُت ههىم وظىص مً بالٚغ

 ؾبُل ٖلى وهإزظ،. ألازال٢ُت والجىاهب البظاءة خض مخجاوػة بل ال٩ٟاهت ؤؾلىب بلى جمُل

 ال فيما ألالباب هؼهت (م1253. ث) الخُٟاش ي ًىؾ٠ بً ؤخمض الضًً قهاب ٦خاب اإلاشا٫،

                                                 

 .65م ،1985 بٛضاص، ،1ظـ. والفىىّن الىخب ؤؾامي كً الـىىّن هكف. زلُٟت خاجي: اهٓغ 1

م ٖبض: اهٓغ 2  .95 -52 م. اللغبي ألاصب في فىيت صعاؾاث. الُافي ال٨ٍغ
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ُل٤ ،(canonical) الغؾمي ألاصب يمً خهغه ًم٨ً ال الظي 1هخاب في ًىحض  ٖلحها ٍو

 بالبظاءة، ًدؿم الظي ألاصب ؤو (non standard)"الغؾمي وعاء ما ؤصب" ؾضان ًىؾ٠ الباخض

ت ؤو اإلا٣بىلت اإلاٗاًحر ًٖ اإلااصة هظه لسغوط  ال٨خاب هظا ًدىاو٫أ .ألازالقيّأ الجاهب مً اإلاإلٞى

ا ش في هاصعا مىيٖى  الجيؿُت للٓىاهغ قامال مسخا ٣ًضم بط الٗغبّي، ؤلاًغوج٩ُي ألاصب جاٍع

 باإلا٣ابل الهجغي، الؿاب٘ ال٣غنأ مىخه٠ ختى 2ؤلاؾالمّيأ اإلاجخم٘ في والٓاهغة مجها اإلاخسُٟت

 وؤزغيأ بظًئت مىاص ٖلى والخ٩اًاث الىىاصع ٞهىلها في ظمٗذ التي الترار ٦خب بٌٗ في وٗثر

. للخىخُضّيأ والظزائغ البصائغو للؼمسكغي، ألابغاع عبيم ٦خاَبْيأ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هإزظ. عػٍىت

 للترزُو الغػًٍ، باإلاؼاح الؿماح بلى البٌٗ بقاعة وٟٛل ؤن ًم٨ً ال ؤزغي، هاخُت مً ل٨ً،

ى مدمض الغؾى٫أ مؼاخاث بظل٪ والدجت صًيُا، به
ّ
 ظاللت م٘ جالءمذ التي وؾلم، ٖلُه هللا َنل

 .اإلاشالُت وألازال٢ُت الىبّىة

 ًٖ ٧التروٍذ الخُاة، في والطخ٪ ال٩ٟاهت م٩اهت بلى ؤًًا البسالء ٦خاب في الجاخٔ ٌكحر

ُت واإلاكا٧ل، باإلاهاٖب ملُئت الخُاة ألن الىٟـ،  ال٨خاب في وعص و٢ض. خضوصها جخجاوػأ ؤال قٍغ

 :اإلاٗنى بهظا اإلاظ٧ىعأ

 ٖجهما و٢هغ ؤخض ظاػهما متى م٣ضاع، وله مىي٘ وللمؼح م٣ضاع، وله مىي٘ وللطخ٪"

ض ومتى ب٣ـضع، بال اإلاؼح ٌُٗبىا لم ٞالىاؽ ه٣ها، والخ٣هحر زُال الٟايل ناع ؤخض  باإلاؼح ؤٍع

3".و٢اعا والطخ٪ ظضا اإلاؼح ناع الطخ٪، ظٗل له الظي الص يء وباإلاطخ٪ الىٟ٘
 

 

 

                                                 

 الٗىىان هٟـ ًدمل ٦خاب ولضًىا. 1992 لىضن،. هخاب في ًىحض ال فيما ألالباب هؼهت. الخُٟاش ي: اهٓغ 1

 ،1992 ٢برم، -لىضن" ظمٗت ظما٫ جد٤ُ٣" ٦خاب في ًىظض ال ُٞما ألالباب هؼهت" بؿُِ بازخالٝ للمال٠

ٌّ ألاصب. ؾضان ًىؾ٠ ٦خاب في 31 ع٢م مالخٓت وؤًًا  مً هىا٥ الخُٟاش ي، ٦خاب خى٫أ. الثلالء وهىاصع الهاػ

 . ٦خاب في ًظ٦غ ال ُٞما ًظ٦غ

 .38 -35 م ؤٖاله، لل٨خاب الخد٤ُ٣ م٣ضمت اهٓغ 2

 .11 -9 م اإلاال٠، ٢ضمها التي ال٨خاب م٣ضمت ،1977 بحروث، ،البسالء هخاب الجاخٔ،: اهٓغ 3
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 ألازالكياث مىهج كً والكظوط الغػاهت بحن مؼبض هىاصع .2

 مً ٦شحر في جمخٗذ ٢ض الٗغب لضي الىىاصع ؤصب في اإلاكهىعة الصسهُاث ؤن لضًىا قّ٪أ ال

٤ مٗحن بىن٠ خُٓذ ٢ض شسهُت ٧ل ؤن ًبضو ول٨ً. 1وؤوناٝ وظىه بٗضة ألاخُان  ٞو

 اقتهغ وجخا اإلاجاهحن، ٣ٖالء مً ٌٗخبر اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى ٞبهلى٫، هىاصعها، َبُٗت ؤو ؾلى٦ها

 آزغ، ظاهب مً. الّخُُٟل اختٝر ٢ض ؤهه ؤي بالُم٘، شسهِخه اجهٟذ وؤقٗب بالخما٢ت،

٤ مُٗىت بدىا٢ًاث جمحزث ٢ض شسهُت ٧ل ؤن هغيأ ٢ض  وهظ٦غ الٗامت، الخُاة في ؾلى٦ها ٞو

 جمحزث بِىما. ؤبله ؤو ؤخم٤ عظل ٞهى طل٪ م٘ ول٨ً ٖا٢ال، ٞتى ٌٗخبر جخا بإن اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى

 مً ٌٗخبر ظهت ٞمً. وظه مً بإ٦ثر الضعاؾت، هظه في بهضصه هدً الظي اإلاضوي، مؼبض شسهُت

 طل٪ بلى ؤقاع ٦ما البسالء، مً ٧ان ؤهه اإلااعزحن مً ال٨شحر لضي والٛالب والبسالء، اإلاٟٛلحن

تى بل ،(م1689. ث) 2اإلاُلىيأ الى٦ُل بً ًىؾ٠ ابض والهٍأ ماظً ٞو  . باألزال٢ُاث ٖو

 ؤّنأ بلى ؤلاقاعة مً بّضأ ال ؤخُاها، واإلاخىا٢ًت اإلاسخلٟت واججاهاتها مؼّبض هىاصع هدىاو٫أ ؤن و٢بل

 البظيء، ومجها الغػًٍ مجها مؼبض، هىاصع مً البٌٗ ظمٗىا ٢ض ال٣ضماء الٗغب اإلاالٟحن بٌٗ

 مدمض بً اإلال٪ لٗبض واإلايؿىب اإلاظاف في الللىب زماع ٦خاب هظ٦غ ألاو٫أ الهى٠ ٞمً

 الخىخُضي خُان ألبي واإلاااوؿت ؤلامخاق و٦خاب ،(م1138. ث) الىِؿابىعّيأ الشٗالبي

حن الشاوي الهى٠ مً اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى وهظ٦غ، ،(م1119.ث) اق ؤزباع في الؿىاق جٍؼ
ّ

 اللك

 باليؿبت ؤما. لآلبي الضّعّ وهثر ،(م1144) للؼمسكغيأ ألابغاع عبيمو ،(م1599. ث) ألاهُا٧ي لضاوص

 وألاهيـ اليافي الصالح الجليـ مجها، مسخلٟت، جغازُت ٦خب مً ماصجه ظم٘ ٣ٞض للمُلىي،

                                                 

 ,Ch. Pellat, Djuha, in: EI², II: ٢اعنأ .27 -26 م الش٣الء، وهىاصع الهاػ٫أ ألاصب ؾضان، ًىؾ٠: اهٓغ 1

New Edition, Leiden, (1991), pp. 590-592. 

ت اإلاُلىي، مدمض بً ًىؾ٠: اهٓغ 2  ؾضان ًىؾ٠ ٦خاب ٖلى اٖخمضها و٢ض. fol. 85r ,258 الهضبٙغ مسَُى

ت لغ٢م باليؿبت  جًم وهي" مؼّبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف: "ٖىىان جدذ وعصث والتي بدىػجىا، التي اإلاسَُى

ما ألؾخاطها  ".جحا هىاصع بلى هدا مً بعقاص: "آزغ ٖىىاها ت ٧املت في ال٨خاب الظي نضع ج٨ٍغ وكغها اإلاسَُى

سُت   بهٟداث ًغجبِ ما ؤما. صعاؾدىا مىيٕى لِـ وهظا (2011ًىؾ٠ ؾضان )واخت ألا٢الم ألاصبُت والخاٍع

 .ff. 82b- 95b بحن ٣ُٞ٘ الهضبٙغ
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ا بً للمٗاٞا ،الكافي الىاصح حن ،(م1111. ث) ػ٦ٍغ  لضاوص اللكاق ؤزباع في ألاؾىاق وجٍؼ

 ،واإلايؿىب اإلاظاف في الللىب وزماع ،للحصغّيّ والىىاصع اإلالح في الجىاهغ وحمم ألاهُا٧ي،

  ،(م1362. ث) ال٨خبي قا٦غ بً إلادمض الىفياث وفىاث للشٗالبي،

 الخإل٠ُ؟ خ٣ل في اإلاُلىي، وٗني مالٟىا، ؤنالت مضي ما هى ًُغح الظي والؿاا٫

أ لم
ّ
 لغؾالخه، جإلُٟه ؾب٣ذ ٢ض مهاصع م٘ باإلا٣اعهت ٞترجه، في اإلا٣بى٫أ ًٖ مالٟىا ٌكظ

 التي الهامكُت اإلاالخٓاث م٘ باإلا٣اعهت اإلاُلىيأ لىو ممازلت ههىم بلى م٣الخىا في وكحر وهدً

ـؼها
ّ
 له، ؾاب٣ت مهاصع ٖلى اإلاُلىيأ اٖخماص وعٚم ،(ؾاب٣ا مالخٓـخـىا اهٓغ) U. Marzolph ع٦

م٨ً ٦خابخه، في ألانالت بٌٗ ٞهىال٪  :الخالُت بالى٣اٍ به ٢ام ما مجمل بًجاػ ٍو

 .ال٨خاب في للىىاصع الجضًضة الهُاٚت: ؤوال

 .الىىاصع ظم٘: زاهيا

 اَل٘ والتي ال٣ضًمت اإلاهاصع في وعصث التي الىىاصع ٖلى الٗشىعأ ألاخُان، بٌٗ في ًهٗب،: زالثا

 .ؾمٗها ؤو ٖلحها

 الظاخً جحا ٦خابه في اإلاىاص بٌٗ لخظٝ باليؿبت ال٣ٗاص مدمىص ٖباؽ ٌكحر

 بال ًشبخىا ولم الىىاصع، مً الٛض الباعص اؾ٣ُىا ؤنهم اإلاخإصبىنأ اإلاالٟىنأ ؤزبخه ُٞما" :اإلاضحً

  1".والٟىان ألاصًب مظا١ في َٗم وله مٗنى ُٞه ما

 وؤهىاكها الىىاصع خلل. 3

لذ الٗغبي ألاصب في الهؼلُت الصسهُاث ؤّنأ اإلاٗلىم مً
ّ
ذ حك٩ ٤ هىاصعها، وجىٖى  اإلاى٠٢ ٞو

 وكإث التي البِئت خؿب و٦ظل٪ الهؼلّي؛ اإلاى٠٢ ؤو الجاص اإلاى٠٢ ؤي وٗني ُٞه، وعصث الظي

 .الهؼلُت الخ٩اًاث ؤو الىىاصع ٞحها

                                                 

 .ألاصب في الفياهت. الخىفي ؤخمض: ٢اعنأ ؛136م ث،.ص ال٣اهغة،. اإلاضحً الظاخً جحا. ال٣ٗاص: اهٓغ 1

دت ٍعاى ؛27 -22م ،1971 بحروث،. الظاخً ؤصبىا. الُٗغيأ الٛني ٖبض ؛96 -62 ،م2111 ال٣اهغة، . ٢ٍؼ

دت ؤهِـ ؛259 -247م ،1998 نُضا،. اإلاكغقي اللغبي الترار في والضحً الفياهت  كىض الفياهت. ٍٞغ

 .81 -77م ،1962 بحروث،. اللغب
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 مؼّبض هىاصع ؤن وظضها ومُبٕى مسٍُى مً الٗغبي الترار مهاصع ٖلى اَالٖىا زال٫ مً

 بطا البٌٗ بًٗها م٘ جدىا٢ٌ التي الىىاصع مً الٗضًض وظىص م٘ مىخى، مً ؤ٦ثر بلى جىدى

خباع بٗحن ؤزظها  ؤلاؾالمي الظو١أ ًٖ حٗبر ال هاخُت مً ٞتي بها، همذ التي ؤلاؾالمُت البِئت الٖا

ت ٚحر الىىاصع ووٗني الغػًٍ، ُّ  بِئت م٘ جيسجم ؤزغي، هاخُت ومً بالجيـ، جغجبِ التي ألازال٢

الت ُّ  . والدؿلُت للطخ٪ م

بضو ت ًٖ للخٗبحر ظاءث الىىاصع هظه ؤّنأ لىا ٍو  الاهخمام بضؤ و٢ض والُٟىت، البضيهت ؾٖغ

ت، اإلاضًىت في بالظ٦غ هسو اإلاُالصي، الؿاب٘ ال٣غنأ مُل٘ مىظ ألاصب مً الىٕى بهظا  وم٘ الدجاٍػ

 واإلاجىن، اللهى خُاة لىظىص البهغة، ومضًىت بٛضاص بلى ال٩ٟاهت اهخ٣لذ الٗباس يّأ الٗهغ مُل٘

 في اإلاٗغوٞت ال٣ُىص بؿبب اإلالخت ؤو بالىاصعة الاهخمام السلٟاء بٌٗ لضي اإلاٟغوى مً و٧ان

 ؤصبُت ٦خب في الىىاصع بجم٘ ألاصباء بٌٗ بضؤ مُالصًا الشامً ال٣غنأ مُل٘ وم٘. السلٟاء ٢هىعأ

 وحُٛحراث بياٞاث مً ٦خبهم جسلى ؤن صونأ ل٨ً اليكإة، قٟتيّأ ٧ان الًٟ هظا الن مؿخ٣لت،

ت الغواًاث ٖلى  .ألانلُت الكٍٟى

ا حٗخبر التي الٟٛلت مجها مسخلٟت، وؤهماٍ بإق٩ا٫ الٗغبي ألاصب في ال٩ٟاهت وعصث  مً هٖى

البا ال٣ٗاب، مً الهغوب ابخٛاء والخٛاٞل والبالصة الٛباء  ٞلِـ بالٟٛلت، الخما٢ت جغجبِ ما ٚو

ض مً ؤخم٤ اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى هىا٥،  .بهبى٣ت اإلاٗغوٝ زغوان، بً ًٍؼ

 مجها ومهىٟت، مىػٖت ٦خبهم في وؤوعصوها ؤهىإ بلى وال٩ٟاهت الهؼ٫أ الٗغب ألاصباء ٢ؿم و٢ض

 الجؿضًت بالُٗىب الته٨م ؤو باأللٟاّ، الخالٖب ؤو الخىا٢ٌ، ؤو الٛباء، باب في ًضزل ما

حرها  .مسخلٟت مىاح مً ٚو

 البسل في هىاصع - اإلاضوّيّ مؼّبض لضي الىاصعة هىق 3.1

 مىاخحها، حٗضصث بمؼبض السانت اإلاسخلٟت ألاصب ٦خب في جىازغث التي الىىاصع ؤّنأ اإلاٗلىم مً

اث وبٌٗ ال٨خب هظه ٖلى اَالٖىا زال٫ ومً ت مشل بدىػجىا، التي اإلاسَُى  ًىؾ٠ مسَُى

ص بجداف اإلاُلىي، الى٦ُل بً  وظضها ًُل؛ ظامٗت مً ٖلحها خهلىا والتي ،مؼّبض بىىاصع اإلاخىّصِ

دكابه الٗغبُت، للىىاصع اإلاسخلٟت اإلاىاحي هظه  احؿمذ التي الصسهُاث م٘ وؿبُا ألامغ هظا ٍو
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 باليؿبت ؤما. ٌٗانغه لم ومً اإلاضوي، مؼبض ٖانغ مً بالظ٦غ هسو الٗغبّي، ألاصب في بال٩ٟاهت

 هظ٦غ، ؤزغي، ظهت مً والاقمئزاػ ظهت، مً الطخ٪ بلى ًبٗض الظي ببسله جغجبِ التي للىىاصع

 ":للؼمسكغيأ ألابغاع عبيم ٦خاب في وعص ما اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى

 ٧ان لى وهللا ٣ٞا٫ بضعهم اإلاّضأ ٣ُٞل ؾٗغه ًٖ ٞؿإ٫ الجغاص، ٖلُه مؼبض امغؤة اقتهذ"

خه ما باإلاؿُذ مازٌ وؤهذ اإلاضًىت ًجز٫أ الضظا٫  1".الؿٗغ بهظا ل٪ اقتًر

لب: "ًلي ما وعص ،(م1362. ث) ال٨خبي قا٦غ بً إلادمض الىفياث فىاث ٦خاب وفي  مىه َو

 2".٘باألناب هإ٧له ما لىا لُذ: ٣ٞا٫ مل٣ٗت، ظحراهه بٌٗ

 الؿام٘ ٌؿخبكٗه ما ألازباع كيىّن ٦خابه في( م889. ث) الضًىىعي ٢خِبت ابً لضي وعص و٢ض

كمئز لؤللٟاّ، ز٣ل مً م ؤًًا، مىه َو  اإلاٗنى ل٠ُ م٘ اوسجمىا الٗغب بإن لىا ًبضو ؤهه ٚع

 :ُٞه

ت َٗاما ؤ٧ل و٢ض اإلاضًني إلاؼبض و٢ُل"
ّ
 َال٤ مغحي ظْضي، ولخم ه٣ا ؤقي، ؤقي، ما: ٣ٞا٫ قي: ٦3ٓ

 4".أل٧لخه ٢ُا هظا وظضث لى

 باإلاثل الغص 3.2

ت ٖلُه ٞحرص آزغ، مً بوؿان يهؼؤ خحن للطخ٪ مبٗض وهي  ؾببا ج٩ىنأ بجضًت ؤو بسسٍغ

 لضي ظاء ما هىعص طل٪ ٖلى وللخمشُل. لل٨الم مجاوًؿا الغص ٩ًىنأ خُىما زانت للطخ٪،

 :واإلاااوؿت ؤلامخاق ٦خاب في الخىخُضي

با مؼّبض اقتريأ" ب ناخب ٞإزغط َع  ٣ٞا٫ بها، ل٨ُُل( بسله ٖلى صلُل) نٛحرة ٦ُلت الَغ

 5".٢بلتها ما خؿىاث بها ٧لذ لى وهللا: اإلاضًني

                                                 

: 1 ظـ. ألاصباء مداطغاث. ألانٟهاوي الغاٚب: ٦ظل٪ واهٓغ ؛215م: 4ظـ. ألابغاع عبيم. الؼمسكغيأ: اهٓغ 1

 .471م

 . 133م: 4 ظـ. كليها والظًل الىفياث فىاث. ال٨خبي قا٦غ بً مدمض 2

ت 3
ّ
 .الُٗام هٟؿه ج٤ُُ ال ختى ؤ٧ل ؤي ال٨ٓ

 .46م ،1998 بحروث، ،1ظـ. ألازباع كيىّن. ٢خِبت ابً 4

 .56م: 2 ظـ. واإلاااوؿت ؤلامخاق. الخىخُضي: اهٓغ 5
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ه مؼّبض ًخٓاهغ ؤزغيأ هاصعة
ّ
م بإه  ٌؿمى ما م٘ جيسجم البسل، ٖلى ؤمغه ًىُىيأ ل٨ً ٦ٍغ

ٌّ في البضوّع مؼالم ٦خاب في وعص ما وهي ،"باإلاشل الغص" الىىاصع بلٛت  خُض للٛؼولي الؿغوع مىاػ

 :ُٞه ظاء

 ٢الذ ٖىا، هظا بغخُل وٗمل ٠ُ٦ المغؤجه لُلت ٣ٞا٫ اإلا٨ض ٞإَا٫ عظال مؼبض ؤياٝ"

 بُيىا خ٨مذ إلاا ٚضا ع٧ىب٪ في ل٪ ًباع٥ بالظي اإلاغؤة ٣ٞالذ ٟٞٗال، بلُه وهدخ٨م ؤزانم٪

 1".قِئا الخ٨م مً ؤٖٝغ ما الؿىت هظه ٖىض٦م م٣امي لي ًباع٥ والظي ٢ا٫ بالخ٤،

 :طل٪ ٢بُل مً الضع هثر في آلابي لضي ووعص

 الىظه ٢بُذ الغظل و٧ان ٖىه، ٞؿ٨ذ( مؼبض لخُت مً ؤي) قِئا لخُخه مً عظل جىاو٫أ"

د٪: ٣ٞا٫  2".وظه بال ٞخب٣ى الؿىء ٖى٪ هللا نٝغ ؤ٢ى٫أ ؤن ٦غهذ: ٣ٞا٫ لي، جضٖى ال لَمأ ٍو

ت في وظاء ىذ: " اإلاُلىيأ الى٦ُل بً ًىؾ٠ مسَُى  لها ٣ٞا٫ مؼبض ُٞه مجلـ في ٢ُىت ٚو

 وخملذ لي خؿىت ٧ل ل٪ وهبذ ٢ض ول٨ً ؤُُٖ٪ ما ًدًغوي ولِـ ؾُضحي ًا ؤخؿيذ عظل

 ل٪ ؾِئت ال اهه وطل٪ قِئا، الؼاهُت ابً ؤُٖا٥ ما وهللا ٣ٞا٫ مؼبض ٣ٞام ل٪، ؾِئت ٧ل ٖى٪

 3".ل٪ ُُٞٗحها خؿىت له وال ٖى٪ ُٞدملها

 :الخسلص خؿً 3.3

ت والُٟىت الظ٧اء ٖلى جض٫ التي الىىاصع ؤنىاٝ مً حٗخبر وهي  مً ل٨ً البضيهت، وؾٖغ

 .والطخ٪ للهؼ٫أ مبٗشا حٗخبر ٞتي ؤزغيأ هاخُت

                                                 

ٌّ في البضوّع مؼالم. الٛؼولي: اهٓغ 1 . البٛضاصي: ٦ظل٪ واهٓغ ؛51م هـ، 1299 ال٣اهغة، 2ظـ. الؿغوع مىاػ

 ؤزباع ؛131م ،1979 بحروث،. ألاطهياء هخاب. الجىػي ابً ؛24م ،1996 الىج٠،. الخؼفيل هخاب

 ؛61 م ،1997 بحروث،. واإلاغفلحن الحملى ؤزباع ؛53 م هـ،1347 صمك٤، .واإلاخماحىحن الـغاف

 .138 م ،1982 بٛضاص،. 5ظـ. ألابغاع عبيم. الؼمسكغيأ

 .232م ،3 ظـ. الضع هثر. آلابي 2

ت اهٓغ 3  ..fol.96v "مؼّبض بىىاصع اإلاخىصص بجداٝ" مسَُى
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 وهى ًإلٟها ٧ان مضهُت لؿ٣ّاًت مؼبض ٢ا٫: " ًلي ما ألابغاع عبيم ٦خاب في الؼمسكغّيأ لضي وعص

ي ال وخُاج٪ ٢الذ ماء، لىا نّبي ؤصزلي ظماٖت، في
ّ
 1".ؤنل

 ٣ٞا٫ عمًان قهغ في ؤُٞغ و٢ض م٨ت والي بلى مغة صٞ٘:" الضّعّ هثر ٦خابه في ظاء آلابي ولضي

 ؤمغج٪ ٠ُ٦ قغ هظا: ٢ا٫ بظل٪ ؤمغجني ؤهذ: ٢ا٫! عمًان قهغ في جُٟغ هللا ٖضو ًا: الىالي له

ل٪ ت ًىم نام مً ؤهه: ٖباؽ ابً ًٖ خّضزَذأ: ٢ا٫ ٍو  نمخه و٢ض ؾىت نىمه ٖض٫ ٖٞغ

 2".وزاله الىالي ٞطخ٪

 :ًلي ما وعص لل٨خبي الىفياث فىاث ٦خاب وفي

ت وبإ" ىلب ال٣اض ي بلى ُٞلب قِئا، جدؿً ٞلم الُبش، جدؿً ؤنها ٖلى ظاٍع  بإن َو

 ٞٗملذ ظغاصة مغة بلحها صٞ٘ ؤهه مٛلٓت بًماها وخل٠ ٞاهضٞ٘ الُبُش، جدؿً ؤنها ٖلى ًدل٠

ًل الُٗام مً ؤلىان زمؿت مجها  ظىطابت، ٖملخه ٞةنها الجىب ؾىيأ لل٣ضًض، قٍغدت مجها ٞو

ئـ خًغ مً ٞطخ٪  3".ؾبُله ٞسلى مىه، ش يء بلى الىنى٫أ مً السهم ٍو

 اإلاـجـىّن 3.4

غاٝ ًٖ بُٗضا واللهى الٗبض باإلاجىنأ وٗني ت، واإلاباصت ألٖا ُّ  هظا ؤن اإلاٗغوٝ ومً ؤلاؾالم

ت البِئت في ط٦غه عاط اإلاهُلر ض بً الىلُض بالظ٦غ هسو الكٗغاء، لضي والٗباؾُت ألامٍى  في ًٍؼ

ت، الٟترة البا الٗباؾُت، الٟترة في هىاؽ وؤبا ألامٍى  والخاهاث بالسمغ اإلاجىنأ ًغجبِ ما ٚو

 . إلاؼبض باليؿبت طل٪ ٖلى جض٫ ٞتي هىا هظ٦غها ؾٝى التي الىىاصع ؤما. وألاصًغة

ت في اإلاُلىيأ لضي وعص ما اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هإزظ  :ؤٖاله اإلاظ٧ىعة اإلاسَُى

 مٗه بغظل مؼبض وؤجاها هبُظا ٞٗملذ الىبُظ، مً ؤعبذ قِئا لِـ ًىما له ٢الذ امغؤجه بن"

 ٌكتريأ صعاهم زالزت مٗه آزغ بغظل ٞجاءها ظملت، بال ؤبُٗه ال له ٣ٞالذ به ٌكتريأ واخض صعهم

                                                 

 . 161م: 3 ظـ. ألابغاع عبيم. الؼمسكغيأ: اهٓغ 1

 .237م: 3 ظـ. الضع هثر. آلابي: اهٓغ 2

ت اهٓغ ؛134م:  4 ظـ. الىفياث فىاث. ال٨خبي: اهٓغ 3  fol. 87r ،" مؼّبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف" مسَُى
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ت ناخب بلى مؼبض ٞمط ى ظملت، بال ؤبُٗه ال ٣ٞالذ بها  هبُظ ٖىضها امغؤحي بن له ٣ٞا٫ الكَغ

 في وامغؤجه مؼبضا واَغخىا ٞا٦ؿغوه هبُظ بِخه في ٧ان ٞةن مٗه ٧ىهىا و٢ا٫ الخغؽ ٞىظه

 ٣ٞا٫ الىبُظ ٞىظضوا مجزله بلى ٞضزلىا ٞجاءوا بليّأ ٞغصوه قِئا ُٞه ججضوا لم وبن الخبـ

ه بمً ظئخ٪ ٢ض لؼوظخه  بلى بهما ومًىا ظمُٗا وظلضوهما الىبُظ ٨ٞؿغوا ظملت، ٌكتًر

 ًا هي وما ٢الذ ببال٪، جسُغ لم ُٞه هدً ّٖما ٞاثضة وؤٍػض٥ لها ٢ا٫ ُٞه خهال ٞلما الخبـ

 1".البِذ ٦غاء مً اؾترخىا: ٢ا٫ مكئىم

 :ألابغاع عبيم في الؼمسكغيأ لضي ظاء ما ؤزغيأ هاصعة

لبه وجىاعي، اإلاضًىت والي مً مؼّبض ّٞغأ"  اإلا٣ابغ في ؾم٘ بط الُلب في هى ٞبِىما الىالي، َو

ُه مدٟىعأ ٢بر ٖلى و٠٢ ختى ٞإ٢بل َىُىعأ نىث ى١أ ؾغاط، ٞو  ٞةطا ٨ٞك٠ بىاعي، ال٣بر ٞو

ىضه ال٣بر، ظٝى في َىُىعأ وبُضه ٢اثم مؼبض  ال: مؼبض ٢ا٫ هللا ٖضو ًا ازغط: له ٣ٞا٫ هبُظ ٖو

 2".ؾلُان ٖلي ل٪ ولِـ الٗماعة في ٖمل٪ بهما ٖمل٪، مً هظا وال بلُ٪ ؤزغط ال وهللا

ها واإلايؿىب اإلاظاف في الللىب زماع في الىِؿابىعي لضي وعصث وؤزغيأ  ًىم ز٣ل مىيٖى

 جبرػ التي الخالُت الغواًت اإلاال٠ لضي وعصث ٣ٞض ألاًام، ؤز٣ل ألاعبٗاء ان ٣ًا٫ خُض ألاعبٗاء،

ت ٓت مً السسٍغ  :اإلاٖى

 خاظت في ظىاحي وجهل معي جسغط ؤن ؤخب: له ٣ٞا٫ ظاءه عظال ؤّنأ مؼبض ؤزباع في و٢غؤث"

 ألاعبٗاء ًىم مً ج٨غه وما: الغظل ٣ٞا٫ مجزلي مً ؤبغح ولؿذ اؾدش٣له ألاعبٗاء ًىم هظا: ٣ٞا٫ لي

ُه  ختى ٦ؿىجه وخؿً مىيٗه احؿإ في بغ٦ىه باهذ و٢ض ظغم ال: ٣ٞا٫ مّتى بً ًىوـ ولض ٞو

ُه: ٢ا٫ ال٣ٕغ وع١ ٖلى ونل  خبؿه َا٫ ختى بزىجه به ٞٗل ما ؤخؿً ما: ٢ا٫ ًىؾ٠ ولض ٞو

غبخه ُه: ٢ا٫ ٚو وحيَأ ٞو
ُ
 ختى له ؤو٢ضوه الظي ألاجىنأ ؤبغص ٧ان ٞما: ٢ا٫ الؿالم ٖلُه ببغاهُم بلى ؤ

هه
ّ
ُه: ٢ا٫ مىه حٗالى هللا زل  ؤظل: ٢ا٫ ألاخؼاب ًىم وؾلم ٖلُه هللا نلى عؾىله هللا ههغ ٞو

                                                 

ت. اإلاُلىيأ: اهٓغ 1  حمم ٦خابه في الخهغيأ ًٖ ه٣ال fol. 86r-86v. مؼّبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف مسَُى

ت في والىىاصع اإلالح في الجىاهغ  .fol. 85v" الجىاهغ" ب٩لمت وا٦خٟى لل٨خاب، ال٩امل الاؾم ًىعص لم اإلاسَُى

 122م ،9 ظـ. ألابغاع عبيم. الؼمسكغيأ: اهٓغ 2
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ىىا الخىاظغ ال٣لىب وبلٛذ ألابهاع ػاٚذ ؤن بٗض ول٨ً وؤمي ؤهذ بإبي  الٓىىها، باهلل ْو

 1".قضًضا ػلؼالا وُػلؼلىا اإلاامىىنأ ابخلي هىال٪

ظ٦غ  : الخالُت الغواًت واإلاااوؿت ؤلامخاق ٦خابه في الخىخُضي خُان ؤبى ٍو

 ختى قاة قاة ظحراهه بلُه ٞىّظه به، لًُخي ص٩ًا ٞإزظ ًجضها ٞلم ؤضخُت مؼبض ؤعاص"

 وص٩ًي ب٨بل ٞضي ألهه بسخا١ مً هللا ٖىض ؤًٞل ص٩ًي:  ٣ٞا٫ قُاه، ؾب٘ ٖىضه اظخم٘

 2".بؿب٘

 : الىفياث فىاث ٦خاب في ال٨خبيّأ قا٦غ بً مدمض ولضي

 ًا ٣ٞا٫ هاثم، وهى ؤنلي ؤها عب ًا: و٢ا٫ ٞهلى بوؿان ٞضزل اإلاسجض، في هاثما مغة و٧ان"

 3".ٖلُىا جدّغقه وال خاظخ٪ ؾل باعص،

 : ًلي ما وعص والخبيحن البيان في الجاخٔ ولضي

 ٖى٣ه في ًدمله ّٚلأ بما ال٣ُامت ًىم ًإحي ّٚلأ مً ٧ّلأ بّنأ: له ٣ُٞل مؿ٪ هاٞجت مؼبض وؾغ١أ"

ذ َُبت ؤخملها وهللا بطا: ٣ٞا٫  4".اإلادمل زُٟٟت الٍغ

: ٢ا٫ ل٪؟ الجىت هظه ؤن ؤٌؿغ٥:  إلاؼبض ٢ُل" :ألازباع كيىّن في ؤًًا ٢خِبت ابً ٖىض و٦ظا

يَغُبأ
ُ
ا ٖكٍغً وؤ  1".بص يء بال ش يء ٩ًىنأ ال ألهه: ٢ا٫ هظا؟ ج٣ى٫أ لَمأ: ٢الىا ؾَى

                                                 

: اًًا واهٓغ ؛651 -649م ،1965 ال٣اهغة،. واإلايؿىب اإلاظاف في الللىب زماع. الىِؿابىعي: اهٓغ 1

ا بً اإلاٗافى  م: 3ظـ ،الضع هثر ، آلابي ؛142م ،4 ظـ. الكافي الىاصح وألاهيـ اليافي الصالح الجليـ. ػ٦ٍغ

 اسخ٤ ؤبا ًا له ٣ٞالىا ًىما له ؤصخاب وؤجاه" آلابي ًظ٦غ بؿُِ، ازخالٝ م٘ هٟؿها الغواًت جغص خُض ،233

 َٝغ في وهى ٢باء وبلى ،(وهسل ُٖىنأ ُٞه بجاهبها، اإلاضًىت ٤ُ٣ٖ واإلاغاص) ال٤ُ٣ٗ بلى بىا السغوط في ل٪ هل

 اإلاخىصص بجداف الى٦ُل، بً ًىؾ٠: ٢اعنأ". اإلاكهىعأ ٢باء مسجض وؤًًا ألاههاع بٌٗ مؿا٦ً بها اإلاضًىت

ا بً اإلاٗافى ًٖ ه٣ال fol. 84v.ْهغ. مؼبض بىىاصع  .الهامل هظا في اإلاظ٧ىعأ الهالر الجلِـ ٦خابه في ػ٦ٍغ

 الىفياث فىاث. ال٨خبي قا٦غ بً مدمض: ٢اعنأ ؛78م ،3ظـ. واإلاااوؿت ؤلامخاق هخاب. الخىخُضي: اهٓغ 2

 .132 م ،4 ظـ. كليها والظًل

 بجداف. الى٦ُل بً ًىؾ٠: ٢اعنأ ،133م ،4ظـ. كليها والظًل الىفياث فىاث. ال٨خبي قا٦غ بً مدمض 3

 fol. 87v. مؼبض بىىاصع اإلاخىصص

 .66م ،2 ظـ. والخبيحن البيان. الجاخٔ: اهٓغ 4
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 :باأللفاؾ الخالكب 3.5

داو٫أ ؾمٗه، الظي باللٟٔ ًلٗب ٢ض الؿام٘ ؤن باأللٟاّ بالخالٖب وٗني  مٗنى ًسل٤ ؤن ٍو

 ٦ما. مٗحن ؤمغ مً الخسلو خؿً عبما ؤو الخىضع ؤو الته٨م ألاخُان مً ٦شحر في ٌؿتهضٝ آزغ،

 :ألابغاع عبيم في الؼمسكغيأ لضي وعص

ت ًض في طهب مً زاجما مؼبض عؤي"   هظا: ٢الذ به ؤط٦غ٥ زاجم٪ هاولُني: لها ٣ٞا٫ ظاٍع

 2".حٗىص ؤن ٞٗس ى الٗىص هظا زظ ول٨ً جظهب، ؤن وؤزص ى طهب

 : والتهىم الخىضع 3.6

ا ؤلاوؿان ًٓهغ ؤن بالخىضع وٗني   زباًا ٨ًك٠ وباإلا٣ابل خضًشه، في الضٖابت مً هٖى

 وعص ٦ما واإلا٨ّضًً، والُُٟلُحن البسالء ٢هو في ٖلُه وٗثر ما و٦شحرا ؤمامه، اإلاازل ؤلاوؿان

 :الضع هثر في آلابي لضي

هضَيأ و٢ض البسالء، بٌٗ ٖلى مؼبض اؾخإطن"
ُ
أ ٞلما ؤواهه، ؤو٫أ في جحن له ؤ ـّ  بضزىله ؤخ

غ، جدذ ٞىيٗه  ًا ٢ا٫ الى٢ذ؟ هظا في ب٪ ظاء ما: إلاؼبض ٢ا٫ زم مٗل٣ت ًضه وب٣ُذ الؿٍغ

خه ٞؿمٗذ ٞالن بباب الؿاٖت مغعث ؾُضي،  ٞلما مىه، ؤخؿً ٢ِ ؾمٗذ ما لخىا ج٣غؤ ظاٍع

 ٞهاجه، ٢ا٫ ٖلُ٪ أل٢غؤه وظئذ خٟٓخه لؤللخان وؾماٖ٪ لل٣غآن مدبخ٪ قضة مً ٖلمذ

خىنأ الغخُم الغخمً هللا بؿم ٣ٞا٫ ىعأ والٍؼ ل٪ ٣ٞا٫ ؾىحن َو  جدذ ٣ٞا٫ الخحن؟ ؤًً ٍو

غ  3".الؿٍغ

 الكلغاء ومداوعاث ألاصباء مداطغاث ٦خابه في( م1118. ث) ألانٟهاوي الغاٚب ولضي

 :خماعه بىاؾُت بىٟؿه مؼبض ًته٨م عواًت وعصث البلغاء

                                                                                                                       

 .46 م ،1 ظـ. ألازباع كيىّن. ٢خِبت ابً 1

ض الللض. عبه ٖبض ابً ؛182 م ،3ظـ. ألابغاع عبُ٘. الؼمسكغيأ: اهٓغ 2  ؛212م ،1962 ال٣اهغة، 2ظـ. الفٍغ

 مداطغاث. ألانٟهاوي الغاٚب ؛75 م ،1978 لُضن،. الفظالء ػبلاث مً الـغفاء لؼائف. الشٗالبي

 .272م ، 2 ظـ. ألاصباء

 .233 م ،3 ظـ ،الضع هثر آلابي،: اهٓغ 3
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، مىاػلهم بلى الىاؽ وخمحر اإلاجز٫أ هدى ؤزظ بطا ًخلبض خماع٥ با٫ ما: إلاؼبض ٢ُل" : ٣ٞا٫ ؤؾٕغ

خه  1".اإلاى٣لب بؿىء إلاٗٞغ

ت وفي  :ٞحها ظاء ال٨ٗؿُت، الهىعة جٓهغ هاصعة وعصث اإلاُلىيأ مسَُى

ى بوؿان ٞضزل اإلاسجض في هاثما مغة و٧ان"
ّ
ي ؤها عّبأ ًا و٢ا٫ ٞهل

ّ
 ًا: ٣ٞا٫ هاثم وهظا ؤنل

  2".ّٚماػا ج٨ً وال خاظخ٪ ؾل باعص

ت وفي ّبا٫ ّٖىاص اإلاضًىت مً الُىم ماث إلاؼبض و٢ُل: "ظاء ؤٖاله هٟؿها اإلاسَُى  وػّماع َو

 3".الُىم هظا في ٖغؾا ظهىم في ؤن ق٪ ال: ٣ٞا٫

 : ؤٖاله اإلاال٠ هٟـ ولضي

 وصًً صًني ٞظهب ٞتزوظذ صًىه، ؤخغػأ جؼوط مً ٣ًىلىنأ الىاؽ اؾم٘ ٦ىذ مؼبض و٢ا٫"

 مالػمت ػواجي ٢بل ٧اهذ بنها ٢ا٫ ؤم٪؟ صًً طهب ٠ُ٨ٞ ٞلؼواظ٪ صًى٪ ؤما له ٣ُٞل ؤمي،

 صًجها ٞظهب ؤمي بكخم ؤها واقخٛلذ ػوظتي، بمكاجمت الهالة ًٖ ٞاقخٛلذ ؤو٢اتها في للهالة

 :ؤٖاله اإلاال٠ هٟـ لضي هىعصها ؤزحرة وهاصعة 4".وصًني

ا، وزماهحن صعاهم بإعبٗت ٣ٞا٫ ٖىض٦م؟ السمغ ًبإ ٠ُ٦ له و٢ُل"  ؾإلىا٥ بهما ٣ُٞل ؾَى

  5".هظا م٘ بال هظا ًبإ ال ٣ٞا٫ السمغ ًٖ

  

                                                 

 ،4ظـ. الىفياث فىاث. ال٨خبي قا٦غ بً مدمض ؛651م ،4 ظـ. ألاصباء مداطغاث. ألانٟهاوي الغاٚب: اهٓغ 1

ت في اإلاُلىيأ لضي الىاصعة هظه وعصث. 236م ،3 ظـ. الضع هثر. آلابي ؛133م : ٢اعنأ ،.fol. 94v مسَُى

 .133م ،4 ظـ. الىفياث فىاث. ال٨خبي

 .133م ،4 ظـ. الىفياث فىاث. ال٨خبي: ٢اعنأ fol. 87r". مؼّبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف" .اإلاُلىيأ: اهٓغ 2

ت 3  ".ٖغؽ" ألانل في fol. 88v. ن.م مسَُى

 .fol. 88r. ن.م 4

 .fol. 91r. ن.م 5
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 : بؼوحخه التهىم 3.7

 جدذ ًىضعط ما مجها بؼوظخه، مؼبض ته٨م مضي جبحن الترار، ٦خب في وعصث ٦شحرة هىاصع زّمت 

 ٦خاب في آلابي لضي وعص الغصيء، الٟج ؤو البظيء اإلاؿخىيأ جدذ ًىضعط ما ومجها اإلا٣بى٫أ اإلاؿخىيأ

 :الضّعّ هثر

 و٢ٟذ بن َال٤ وؤهذ نٗضث بن َال٤ ؤهذ ٣ٞا٫ صعظه، في جهٗض امغؤجه بلى ًىما وهٓغ"

 مال٪ ماث بن!  وؤمي ؤبي ٞضا٥ لها ٣ٞا٫ بلٛذ، خُض مً بىٟؿها ٞغمذ هؼلذ بن َال٤ وؤهذ

  1".ؤخ٩امهم في اإلاضًىت ؤهل بلُ٪ اخخاط

 الىبُظ ًبٌٛ ؤن هللا ؤؾإ٫ امغؤجه ٣ٞالذ ًىما وؾ٨غ:" ؤٖاله اإلاهضع في وعصث ؤزغيأ وهاصعة

 2".بلُ٪ والٟخِذ ٣ٞا٫ بلُ٪

ى:" الىفياث فىاث في ال٨خبي لضي وعص
ّ
 اللهم: امـغؤجـه ٣ٞالذ صٖا، ٞٙغ ٞلما ًىما ونل

 3".انلبني اللهم: ٣ٞا٫ ٞؿمٗها، صٖاثه، في ؤقغ٦ني

 اٖخيذ التي ألاصب ٦خب في ٖلحها وٗثر ٦شحرة ٞتي البظيء، اإلاؿخىيأ جدذ ًىضعط ما ؤما

 :ًلي ما الضع هثر في آلابي لضي وعص الٗام، باإلاٟهىم ألاصب ؤو بالىىاصع

ل: وظهه ٢بذ بلى وهٓغث خبلى و٧اهذ مؼبض امغؤة و٢الذ"   بُني في الظي ٧ان بن لي الٍى

ل: لها ٣ٞا٫ ٌكبه٪،  .4"ٌكبنهي ال بُى٪ في الظي ٧ان بن لي الٍى

 زكً هى ٣ٞالذ زىبا المغؤجه مؼبض اقتريأ:"ًلي ما وعص ألابغاع عبيم في الؼمسكغيأ ولضي

ما: ٣ٞا٫ ًّ  5".به ٞغيِذ الُال١؟ ؤم هى ؤزكً ؤ

ت وفي  :ًلي ما وعص اإلاُلىيأ مسَُى

                                                 

ت: ٢اعنأ. 132م ،4 ظـ. الىفياث فىاث. ال٨خبي ؛235م ،3 ظـ. الضع هثر. آلابي: اهٓغ 1 . اإلاُلىيأ مسَُى

 fol. 87r. مؼبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف

 . 233م ،3 ظـ. الضع هثر. آلابي: اهٓغ 2

 .133م ،4 ظـ. الىفياث فىاث. ال٨خبي: اهٓغ 3

 .237م ، 3 ظـ. الضع هثر. آلابي: اهٓغ 4

 .181م ،5 ظـ. ألابغاع عبيم. الؼمسكغيأ: اهٓغ 5
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 عؤؾا ػوظخه ٞإزظث لُإ٦الهما، ػوظخه وبحن بِىه وويٗهما قىاء عؤؾحن ًىما واقتريأ"

 و٢ا٫ زلٟه وويٗها آلازغ الغؤؽ مؼبض وؤزظ ألمي هظه ٢الذ هظا؟ ما لها ٣ٞا٫ زلٟها ٞىيٗتها

 1".ؤبي عؤؽ ؤزغط وؤها ؤم٪ عؤؽ ؤزغجي لها: ٣ٞا٫ هإ٧له لىا جغ٦ذ وما ػوظخه ٣ٞالذ ألبي، هظه

 الىىاصع في البظاءة 3.8

ت، ال٨خب مسخل٠ في جىازغث عواًاث بمشابت هى الىىاصع في البظاءة في وعص ما ُّ  والتي ألاصب

حن بحن اإلاىاػهت ٖلى مالٟىها خغم  ومجها ألازالقي، الجاهب مً اإلا٣بى٫أ مجها الىىاصع، مً مؿخٍى

 ٦خابه م٣ضمت في ؾضان، ًىؾ٠ الباخض بلحها ؤقاع و٢ض. اإلاظ٧ىعأ الجاهب مً م٣بىال لِـ

ٌّ ألاصب  هىاصع مً وعص ما اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هظ٦غ 2"الغؾمي ألاصب وعاء ما" بـ طل٪ بلى الهاػ

 هظا في. ؤٖاله اإلاظ٧ىعأ هخاب في ًظهغ ال فيما ألالباب هؼهت الخُٟاش ي، ٦خاب في وخ٩اًاث

 وٗم، ٢ا٫ ولض؟ زماهحن البً ؤًىلض له و٢ُل: "ًلي ما الىفياث فىاث في ال٨خبي لضي وعص اإلاًماع،

 3".ؾىت زالزحن ابً ظاع له ٧ان بطا

 خاظت في بٗشه بطا ، ٚالم إلاؼبض ٧ان:" ٞحها وعص إلاؼبض بٛالم جغجبِ خ٩اًت لآلبيالضّع  هثر وفي

جر ٖاص ٞةن قٗـُـغ، ؤو خىُت: ٣ٞا٫ ؾإله عظ٘ بطا ٩ًىنأ ؤن ٖالمت، وبِىه بِىه ظٗل  ٢ا٫ بالى 

 ؤم خىُت: ٢ا٫ اههٝغ ٞلما خاظت في ًىما ٞبٗشه. قٗحر ٢ا٫ الخاظت ٣ًٌ لم وبن خىُت

ل٪: ٢ا٫. زغا: ٢ا٫ قٗحر؟  4".وقخمى٥ ويغبىوي الخاظت ٣ًًىا لم ألنهم: ٢ا٫ طل٪؟ و٠ُ٦! ٍو

 ال ٞدل٠ زهىمت امغؤجه وبحن بِىه وو٢٘:" ػوظخه م٘ زهام خ٩اًت طاجه، اإلاهضع وفي

 و٢ذ بلى ألاعظل باظخمإ ه٣خى٘: ٢ا٫ ٖلُه َا٫ ٞلما ؾىت، مسضة ٖلى وعؤؾ٪ عؤس ي ًجخم٘

 5". ألاظل خلى٫أ

                                                 

 fol. 94v. مؼبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف:  اهٓغ 1

ٌّ ألاصب. ؾضان ًىؾ٠: اهٓغ 2  .21 م. الثلالء وهىاصع الهاػ

ت ٢اعنأ. 236م ،3 ظـ ،الضع هثر آلابي، ؛133 م ،4 ظـ. الىفياث فىاث. ال٨خبي: اهٓغ 3 . اإلاُلىيأ مسَُى

 .fol. 87v ،اإلاخىصص بجداف

 .242 م ،3 ظـ. الضع هثر ،آلابي: اهٓغ 4

 .243م ،3 ظـ. الضع هثر آلابي،: اهٓغ 5
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ت في وعص  :اإلاُلىّيأ الى٦ُل بً ًىؾ٠ مسَُى

تي ؤعؾلذ به، ؤنبذ ما بمشل ؤخض ًُهب لم: ٣ٞا٫ ٖىه ٞؿئل وظهه ًلُم مغة وُعجي"   ظاٍع

اؽ، بلى وصعهمحن قاة ومٗها ُّ ت ٞٗاصث الخ  1".خاثال والكاة خامال الجاٍع

ت في ٦ظل٪ ووعص  :اإلاُلىيأ مسَُى

 ٣ٞا٫ مؼبضا ًهٝغ ؤن ٞإعاص ًخٗك٣ها ٧ان ٢ُىت وصزلذ اإلاضًىت ؤهل بٌٗ ٖىض ًىما و٧ان" 

 2".ؤعظ٘ ختى ٖني ٖىيا ًىٓغ ٞمً مؼبض له ٣ٞا٫ ٞحريأ ًجيء ختى ٞالن بلى امٌ له

 للٛاًت، ٢لُلت ل٨جها بالجك٘، جغجبِ هىاصع ٞشمت مسخلٟت، هىاصع مً ؤٖاله وعص ٖما ًٞال

ت في وعص ما اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هإزظ  :اإلاُلىيأ مسَُى

مغ ب٨غ ألبي خب٪ ٠ُ٦ مغة له و٢ُل"  3".ألخض خبا ٢لبي في الُٗام جغ٥ ما: ٣ٞا٫ ٖو

ت في ًدُمت هاصعة ؤًًا ووظضها  مٗهىصا لِـ وهظا الؿُاس ّي، اإلاىخى جىدى ؤٖاله، اإلاسَُى

 .الىىاصع ؤصب في وؿبُا

حن بٌٗ ٖلى ًىما وصزل" اطًه به ٌٗبض ٞجٗل الٗلٍى  ابً ِٖس ى ٖلى هللا نلىاث: ٣ٞا٫ ٍو

م  4".ًاطيهم مً ٖلحهم ًسل٠ لم بطا عاخت في مٗه ؤمخه ٞةن مٍغ

ّ  

                                                 

 .fol. 91r. ،مؼبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف: اهٓغ 1

حن في وعصث التي ال٣هت ؤًًا اهٓغ fol. 97r ،مؼبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف: اهٓغ 2  ؤزباع في ألاؾىاق جٍؼ

ت خى٫أ ألاّو٫، الجؼء في ألاهُا٧ي، لضاوص ،اللكاق  بحروث، ،531م -529م ،1 ظـ ،"بهُو" جضعى ظاٍع

1972. 

 فىاث في ال٨خبي، قا٦غ بً مدمض لضي الىاصعة هظه وعصث. fol. 87r ،مؼبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف: اهٓغ 3

 .132م ،4 ظـ .الىفياث

 .133 م ،4 ظـ. الىفياث فىاث ؛ fol. 87r ،مؼبض بىىاصع اإلاخىصص بجداف: اهٓغ 4
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 :زاجمت

ذ ٢ض اإلاضوي مؼبض هىاصع بإّنأ هغيأ صعاؾدىا، في ؤوعصهاها التي ألامشلت زال٫ مً  وحك٩لذ جىٖى

حر والٟٛـلـت، والبظاءة والخىضع واإلاجىن، البسل بحن مسخلٟت، بإق٨ـا٫  ؤوعصهاه، مما طل٪ ٚو

 1.اإلااعزحن ٚالب ٖلُه الظي وهى اإلاٟٛلحن، مً ولِـ البسالء مً ٧ان ؤهه والٓاهغ

ذ والتي مؼبض، بها ٖاف التي الكٗبُت البِئت ٧اهذ اإلاضًىت ؤّنأ وٟٛل ال  بال٩ٟاهت ٖٞغ

 وؿبُا مغمى٢ت بم٩اهت مؼبض خٓي و٢ض. الهاػلت ألاصبُت والخ٩اًاث والُغاث٠ واإلالر والىىاصع

ا، الىاؽ ؤ٦ثر ٧اهىا اإلاضًىت ؤهل ؤ٦ثر ؤن زانت هىاصعه، ؤخبىا الظًً اإلاضًىت ؤمغاء لضي  لظا ْٞغ

 الصسهُاث مسخل٠ بحن ٢اعها لى ؤزغي، ظهت مً ول٨ً،. الىا٢ُٗت البِئت ح٨ٗـ ٞىىاصعه

حر وبىان وؤقٗب وجخا ٦مؼبض ألاصب، في ط٦غها وعص التي الهؼلُت  شسهُاث، مً طل٪ ٚو

بُٗت نبٛت خُض مً لِـ بُجهم جٟاوجا لىظضها  خٓي التي الكهغة خُض مً وبهما الىىاصع، َو

. ؤقٗب و٦ظل٪ مشُل، لها ٌؿب٤ لم بكهغة امخاػ اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى ٞجخا،. مجهم ٧ل بها

 شسهُاث م٘ باإلا٣اعهت بكهغة مؼبض هىاصع جدٔ لم إلااطا اإلاًماع هظا في ًُغح الظي والؿاا٫

أؤزغي؟ مطخ٨ت

 الترار ٦خب في عواًاتها مً بٌٗ وعص والتي بمؼبض، جغجبِ التي الىىاصع مٗٓم ؤّنأ قّ٪أ ال 

بضو الجيس ي، َابٗها بلى بياٞت بالبظاءة، وؿبُا ٚالبُتها احؿمذ ال٣ضًم،  هظه مً ٦شحرا ؤن ٍو

ت الغواًت لٗبذ بل ألاصب، ٦خب جضونها لم الىىاصع  بَاع في وب٣ُذ الخ٣ل، هظا في صوعها الكٍٟى

  .الغؾمي وعاء ما ألاصب

ه ٖلى وٟٛل ال
ّ
م ؤه  جخا شسهُت ٞةن وؿبُا، الٗغبي الترار في ال٩ٟاهت ؤٖالم ٦ثرة مً بالٚغ

اٖلت خُت جؼا٫ ال ٩ٞاهُت، همُُت شسهُت ؤقهغ جب٣ى ت الظا٦غة في الُىم ختى ٞو ُّ  الٗغب

 .الٟىل٩لىعّيأ واإلاجا٫

 

  

                                                 

 . .r 85 .fol مؼبض، بىىاصع اإلاخىصص بجداٝ. اإلاُلىيأ: اهٓغ 1
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لت الصىفيت الخلىجيّّ ّ ( Kadi Zade) ت وخغهت كاض ي ػاصهبحن الؼٍغ

اعاث باللغبيّّ كغاءة في مسؼىػت ّ    في اللغن الثامً ككغ تمً ؤصب الٍؼ

ّملخص: 

ُت  ؾىداو٫ مً زال٫ هظه اإلا٣الت ؤّنأ ه٠٣ ٖلى السالٝ الظي و٢٘ بحن الُغ١ الهٞى

٣ت السلىجُت في ؤلاؾالم ، وجُاع ٢اض ي ػاصه الظي جبنى ؤ٩ٞاع مدمض 1هسو بالظ٦غ ؤجبإ الٍُغ

 ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ،ؤٞىضي البر٧ىي، في الٟترة الٗشماهُت، خُض ٧اهذ بضاًت هظا الخُاع في 

اعة  ت التي اؾدىضها بلحها، ُٞبضو ؤن السالٝ بحن الٟئخحن ٧ان خى٫ ٍػ ومً زال٫ اإلاسَُى

حرها( ابخٛاء الخبر٥ بها،  ذ، ؤو ؤزغ لصسهُت صًيُت ٚو ألاما٦ً اإلا٣ضؾت )مشل: م٣ام، ؤو يٍغ

ضو لىا ٢ض بن جُاع ٢اض ي ػاصه ٦ما ًب والخىؾل وال٣ُام بال٣ُىؽ الضًيُت اإلاسخلٟت بجاهبها.

م( 1328جبنى ال٨ٟغ الخىبلي في ؤلاؾالم، اإلاخمشل بٟئت ٢لُلت مً ؤجبإ ابً جُمُت )ث. 

اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها، والخبر٥ والخىؾل بها،  وجالمُظه الظًً ٖاعيىا ٍػ

 ألن طل٪ ًدىافى م٘ حٗالُم ؤلاؾالم الؿني. وهظا الجاهب ٦ما وٗلم ٌٗخبر مؿإلت زالٝ بحن

أ2الٗلماء اإلاؿلمحن و٦ظل٪ اإلاظاهب ؤلاؾالمُت اإلاسخلٟت.

                                                 
ُت في  1 ٣ت نٞى بضو ؤن ؤو٫ مً اؾخسضم ؤلاؾالمالسلىجُت هي ٍَغ   ، ٧اهذ بضاًتها في الٟترة اإلاملى٦ُت، ٍو

 ,.De Jong Fأم( . اهٓغ: 1267مهُلر "زلىجُت" هى مدمض بً هىع الضًً السلىحي البالِس ي )ث. 

“Khalwatiyya”, in: EI² IV, pp.991-993.       ٝن الكُش مهُٟى الب٨غي الهض٣ًي ؤومً اإلاٗغو

٣الض ٣ت ًٖ قُسه ٖبض ت السلىجُت في ال٣غن الشامً ٖكغمك٣ي ٢ام  بيكغ الٍُغ ، بٗض ؤن ؤزظ الٍُغ

 م( . عاظ٘: 1709الل٠ُُ الخلبي )ث. 

Ralf Elger, Mustafa al-BaKri, Zur Selbstdarstellung  eines syrischen  Gelehrten, Sufis 

und  Dichters des 18., p. 45. 

2 Meri. J., The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria, pp. 17-20; 

63-64;idem “Aspects of Baraka (Blessings) and Ritual Devotion  among Medieval 

Muslims and Jews”, pp. 46-69. idem “A Late Medieval Syrian Pilgrimage Guide: Ibn 

Al-Hawrani‟s al-Ishārāt ilā 'Amākin al-Ziyārāt; Idem “Ziyāra”, in EI², Leiden, pp. 524-

529; Can'ān. T. Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, pp. 47-77. 
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)ؤي َغصث( الؿلُت الٗشماهُت  وفي ؾبُل بؾ٩اث الهغإ بحن الٟئخحن اإلاسخلٟخحن، هٟذ

أؤجبإ خغ٦ت ٢اض ي ػاصه مً اؾخاهبى٫. 

ُت لِـ ألؾباب  مً اإلاٗغوٝ لضًىا ؤن الؿلُت الٗشماهُت ٢ض شجٗذ الُغ١ الهٞى

اب ؾُاؾُت، وهظا ًدكابه وؿبُا م٘ ؾُاؾت اإلامالُ٪، الظًً صًيُت ٞدؿب وبهما ألؾب

ؤعاصوا َابٗا صًيُا وؾُاؾُا لخ٨مهم. ومً اإلاٗلىم ؤن مضًىت ال٣اهغة في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ، 

٧اهذ مغ٦ؼا لخٗلُم الخضًض، وفي خاالث مُٗىت لخٗلُم ؤنى٫ ال٨ٟغ الهىفّي، ل٨ً مٗٓم 

ُت في ال٣ضؽ  ممً صعؽ هىا٥ ؤ٦مل حٗلُمه في ال٣ضؽ، وهظا ٌٗني ؤن م٩اهت عظا٫ الهٞى

ُت والخ٩ام اإلادلُحن في  الٗشماهُت، ٧ان مغمى٢ا، ًٞال ًٖ وظىص ٖال٢ت بحن عظا٫ الهٞى

أصمك٤ مً ٢بل الؿلُت الٗشماهُت. 

ت مهُٟى الب٨غي الهض٣ًي الضمك٣ي، وهي جدذ  ل٣ض اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى مسَُى

بضو لىا بإن  اعة بغػة واإلا٣ام" والتي جغظ٘ بلى ال٣غن الشامً ٖكغ، ٍو ٖىىان "بغء ألاؾ٣ام في ٍػ

ت  اإلاال٠ ؤعاص ؤن ًشبذ لخغ٦ت ؤجبإ ٢اض ي ػاصه بىاؾُت البراهحن التي ًظ٦غها في اإلاسَُى

اعة ألاأ ا بإن ٍػ ًٞال ًٖ   1في ؤلاؾالم. (לפי ההלכה)ما٦ً اإلا٣ضؾت والاؾخٗاهت بها ٌٗخبر قٖغ

ت بغػة وؤما٦ً م٣ضؾت ؤزغي في  اعجه للم٣ام اإلايؿىب بلى ببغاهُم ٖلُه الؿالم في ٢ٍغ ٍػ

أؾىعٍا.

I. ّملضمت

اعة ألظل الدج ؤو  اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت )ٖضا الٍؼ لِـ مً ظضًض ؤن وكحر بلى ؤن مؿإلت ٍػ

حٗخبر مىيٕى زالٝ بحن الٗلماء اإلاؿلمحن، هسو بالظ٦غ في الٟترجحن اإلاملى٦ُت الٗمغة(، 

ٌ مشل هظه 1328ابً جُمُت )ث.  والٗشماهُت، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الٗالم م( الظي ٞع

قغها في ٦خابىا الخىبلي، و٢ض ؤ الجىاهب وجبٗه ُٞما بٗض بٌٗ جالمُظه ممً ًمشل الخُاع

                                                 
1 Meri, J. “A Late Medieval Syrian Pilgrimage Guide: Ibn Al-Hawrani‟s al-Ishārāt ilā 

Amākin al-Ziyārat, Medieval; idem “Ziyāra”, in: EI², pp. 524-529. Idem, The cult of 

Saints among Muslims and Jews in Medieval  Syria, pp.50-55. 
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بالخٟهُل بلى هظا الجاهب ، باإلا٣ابل هىا٥ مً اٖترى ٖلى هظه الظي نضع ٢بل ؾىىاث 

ض ومٗاعى،  ؿخمغ الجض٫ بحن مٍا ألا٩ٞاع بضءا بالٟترة اإلاملى٦ُت وختى الٟترة الٗشماهُت. َو

اعة وؤزغي حٗاعيها، وال ًؼا٫  ض الٍؼ )مال٠ يض مال٠(ؤي ْهغث في هظه الٟترة مالٟاث جٍا

1هظا السالٝ ٢اثما ختى الُىم.
أ 

II. اعة: كىىان ّاإلاسؼىػت وؤؾباب الٍؼ

اعة َبْغػة  ت التي اٖخمضها ٖلحها، هي ٦ما ؤقغها ؤٖاله: ُبْغء ألاْؾ٣ام في ٍػ بن اإلاسَُى

  (Recovery from Illness by Making  pilgrimage to Barza and  Holy site) 2واإلا٣ام

ش الغخلت 1749ٞإلاهُٟى الب٨غي الهض٣ًي الضمك٣ي السلىحي )ث.  ٩ان ٖام م( ؤما جاٍع

ُت السلىجُت في ٧ل مً 1711 ٣ت الهٞى م، و٦ما وٗلم ٞان الًٟل ًغظ٘ الُه في وكغ الٍُغ

٣ت قي ؾىعٍا وهى  لؿُحن والدجاػ في ال٣غن الشامً ٖكغ. بٗض ؤن باٌ٘ قُش الٍُغ ؾىعٍا ٞو

٣ت السلىجُت  ٖىه.1709ٖبض الل٠ُُ بً خؿام الخلبي السلىحي )ث.   م(  وؤزظ الٍُغ

ت  "بغػة" في ؾىعٍاهظه الغخلت اإلاظ٧ ، خُض وؿب بلحها 3ىعة ؤٖاله، زهها اإلاال٠ ب٣ٍغ

٤ بٌٗ الغواًاث، التي حكحر  1م٣ام ببغاهُم )ولِـ اإلا٣هىص هىا م٣ام ببغاهُم في م٨ت( ٞو

                                                 
اعةم(، 1328اهٓغ: ابً جُمُت، ابً جُمُت )ث.  1 م( ًغص ٖلى ابً 1353؛ ج٣ي الضًً الؿب٩ي )ث. هخاب الٍؼ

اعة ٦هضٝ للخىؾل والخبر٥، في ٦خابه،  اعة زحر جُمُت الظي ٖاعى الٍؼ ؛ ومدمض ألاهامقفاء الؿلام في ٍػ

الصاعم اإلاىيي في الغص م(، ًغص ٖلى الؿب٩ي في ٦خابه، 1343بً اخمض بً ٖبض الهاصي الخىبلي اإلا٣ضس ي )ث. 

 .144-50، مؤبلاص في ؤصب فظائل ألاعض اإلالضؾت. ٢اعن: ٚالب ٖىابؿت، كلى الؿبيي
ت ٖاٝع خ٨مذ في اإلاضًىت في الؿٗىصًت، م٨خ 2 ت 3840بت ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م مسَُى ، و٦ظل٪: مسَُى

يؿخىنأ ت اإلاضًىت   (Yahuda garret, Col, MS.no.4478) ؤزغي في ظامٗت بٍغ ل٨ىىا اٖخمضها ٖلى مسَُى

ت مازغا، جدذ ٖىىان،   في الؿٗىصًت. اعة بغػة واإلالامو٢ض ٢مذ بةنضاع اإلاسَُى ، في بغء ألاؾلام في ٍػ

   .  ماؾؿت صاع ال٨ٟغ في ألاعصن، و ؤ. صاع الهضي في ٦ٟغ ٢ٕغ
، ًظ٦غ خضًشا " ًٖ ابً ٖباؽ عض ي هللا ٖىه اهه ٢ا٫: فظائل الكام وصمكماهٓغ خى٫ بغػة: الغبعي،  3

ت ٣ًا٫ لها بغػة في ظبل ٣ًا٫ له ٢اؾُىن" م ببغاهُمولض  ت صمك٤ في ٢ٍغ ؛ الهغوي، 70ٖلُه الؿالم بَٛى

اعاث لىب ؤلاقاعاث ا، في الٗغا١، مملغفت الٍؼ  M. J. Kister “Sanctity؛  ٢اعن م٣ا٫: 20، ًظ٦غ ٧ىسى عٍّ
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ش مضًىت صمك٤،  بلى م٩ان والصجه ٞحها، هسو بالظ٦غ ما وعص لضي  ابً ٖؿا٦غ في ٦خاب جاٍع

ت مً  ل٨ً  مً ظهت ؤزغي، ًظ٦غ ابً ٖؿا٦غأ ا وهي ٢ٍغ ٢اثال: والصخُذ اهه ولض في ٧ىسى عٍّ

أ.2ؤ٢الُم بابل الٗغا١

ت بغػة قما٫ مضًىت صمك٤ بال٣غب مً ظبل ٢اؾُىن،   مً الجاهب الجٛغافي ج٣٘ ٢ٍغ

ت ؤنبدذ ظؼءا ال ًخجؼؤ مً مضًىت صمك٤.  3وهدُجت لالمخضاص الٗمغاوي لهظه ال٣ٍغ

اعة  اعة م٣امًبضو لىا في البضاًت ؤن الهضٝ مً الٍؼ  التي ٢ام به الب٨غي الهض٣ًي هي ٍػ

ت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله، وؤما٦ً م٣ضؾت ؤزغي في يىاحي  ببغاهُم اإلايؿىب بلُه في هظه ال٣ٍغ

٤ الٗضًض مً الغواًاث التي ْهغث  صمك٤، خُض ٣ًا٫ بإن م٣ام ببغاهُم ومسجضه ٞحها، ٞو

٣ِٞ باإلاٟهىم السام.   في ؤصب ًٞاثل الكام ؤي ٞلؿُحن وؾىعٍا باإلاٟهىم الٗام او ؾىعٍا

خباع وظىص عواًاث مدلُت والتي ال جمشل بظمإ الٗلماء  ل٨ً ًجب ؤن هإزظ بٗحن الٖا

اإلاؿلمحن ولم جظ٦غ في ٦خب الخضًض الغؾمُت في ؤلاؾالم وهي عواًاث ْهغث بك٩ل ملخّى 

في ؤصب ًٞاثل الكام في ال٣غون الىؾُى، والتي حؿتهضٝ بزباث ٢ضؾُت م٩ان م٣ضؽ صون 

أ4غ.آلاز

ت الب٨غي الهض٣ًي : "٦ىذ ٦شحرا ما ؤػوع م٣ام بغػة اإلايؿىب  وعص في م٣ضمت مسَُى

وفي  5م.1711" للهجغة / 1123للسلُل )ؤي ببغاهُم السلُل( مىدىا هللا به مغاما في ؾىت 

                                                                                                                       

Joint and Divided”, JSAI XX,  pp.27-28  ت ؾمُذ بغػة ألأ ؤنوكحر ٖلُه الؿالم بغػ  ببغاهُمن ال٣ٍغ

٤ مالٟاث ًٞاثل الكام اإلاظ٧ىعة في هظه اإلاالخٓت الهامكُت.   ٖلى ؤٖضاثه في هظا اإلا٩ان ٞو
 M. J. Kister, “Maqamاإلاكهىع واإلاٗغوٝ في الؿٗىصًت.  اهٓغ:  ببغاهُملِـ اإلا٣هىص هىا م٣ام   1

Ibrahim”, in: EI² VI , pp. 104-107. 
ش مضًاهٓغ: ابً ٖؿا٦غ ،  2  .278: 1، ىت صمكمجاٍع
ش اإلاضاعؽاهٓغ: الىُٗمي،  3  J. Meri, The cult of Saints among، 1990: 2، الضاعؽ في جاٍع

Muslims and Jews in Medieval Syria, pp. 196-199. 
 .45-44، ؤبلاص في ؤصب فظائل ألاعض اإلالضؾتاهٓغ: ٚالب ٖىابؿت،  4
اعة بغػة واإلالاماهٓغ:  5  ب.54، وع٢ت بغء ألاؾلام في ٍػ
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نٟداث الخ٣ت ًتر٦ؼ اإلاال٠ بإؾباب حؿمُت ببغاهُم السلُل بهظا الاؾم، زم ًيخ٣ل بلى 

٤ الضاٞ٘ الظي ظٗله ًؼأ وع هظا اإلا٩ان، ٦م٩ان ٌؿخجاب به الضٖاء مً بحن زالزت ؤم٨ىت ٞو

أمهضع ٌٗخمض ٖلُه.

ت: " و٧ان الضاعي بلى ج٩لمىا في هظا اإلا٣ام، ؤها طهبىا ًىما بلى اإلا٣ام   وعص في اإلاسَُى

ت بغػة.... بن مً ألاما٦ً  اإلايؿىب بلى ؾُضها ببغاهُم ٖلُه الهالة والؿالم الظي ٞى١ ٢ٍغ

ه ؤن  التي ٌؿخجاب الضٖاء ٞحها زالزت: مٛاعة ألاعبٗحن التي حؿمى بمٛاعة الضم، ل٨ً قَغ

٩ًىن الضٖاء في لُلت الجمٗت، واإلاىي٘ الشاوي في ظام٘ بني ؤمُت، ال ػا٫ مٗمىعا بالظ٦غ 

والٗباصة في ٧ل ؾاٖت بلى ؤن ج٣ىم الؿاٖت.... واإلاىي٘ الشالض هى اإلاسجض الظي هى اإلاسجض 

أ.1الظي ٞى١ م٣ام بغػة"

ت ٨ٌٗـ  اعة م٣ام ببغاهُم ٖلُه الؿالم ٦ما وعص في اإلاسَُى ل٨ً عبما الهضٝ مً وعاء ٍػ

اعة ألاما٦ً  ٣ت السلىجُت، خى٫ ٍػ السالٝ بحن خغ٦ت ٢اض ي ػاصه في اؾخاهبى٫ والٍُغ

ت الب٨غي الهض٣ًي اإلاكاع بلحها ؤٖاله،  اإلا٣ضؾت، وما ًشبذ هظا الجاهب ما وعص في مسَُى

أٞحها:

ُم اإلاؿاظض واخترامها مخدخما، ٠ُ٨ٞ بإهبُاء هللا وعؾله والسانت مً "وبطا ٧ان حٗٓ 

٘ الهىث ٖىض الغؾى٫ ًدبِ الٗمل، ٠ُ٨ٞ بمً ٣ًى٫ بهضم ٢بىعهم،  ٖباصه، وبطا ٧ان ٞع

مً ٚحر ه٨حر ًهٗب  التي بىِذ لخُٗٓمهم واخترامهم و٢ض و٢٘ بظمإ ؤ٧ابغ ألامت ٖلى طل٪

ُّأ ؿمىن في الٗمىم ا٢خدام اإلاؿال٪، بال ٞغ٢ت حٗهب ظضال ٌُ ، ًىدؿبىن بلى قُش بالؼاصليتت 

اصة، ٞؼاص ؤجباٖه في الدكضًض، ومضوا ُٞه باٖهم اإلاضًض،  ػاصة، و٧ان هظا الكُش طا وعٕ بٍؼ

وجغظمخه مكهىعة ؾُما في الغوم، ٞال خاظت لظ٦غها ألهه ٖلم مٗلىم، و٢ض جبٗخه هاالء 

م ٌؿم٘ مىه ووؿبىا بلُه ما لم ًهغح الُاثٟت، التي ٖلى الجضا٫ َاثٟت، وػاصوا ٖلُه ما ل

                                                 
و٢ض ؾمُذ بمٛاعة الضم ألهه ٣ًا٫ بن ٢ابُل ٢خل هابُل هىا٥،  وؾبب حؿمُتها بمٛاعة ألاعبٗحن ألهه ٣ًا٫  1

، ؤو الن ٞى٢ها مسجضا ُٞه ؤعبٗىن مدغابا. اهٓغ: ٖبض الغخمً بً  ؤن ؤعبٗحن هبُا ماجىا بها مً الجٕى

، فظائل الكام وصمكم؛  ٢اعن: الغبعي، 98-94، مخضائم ؤلاولام في فظائل الكامببغاهُم الضمك٣ي، 

96. 
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٣اؽ،  ًُ ٗخمض وال  ٌُ به وال ًى٣ل ٖىه، وجبٗهم قغطمت مً ظهلت الىاؽ الظًً ٖلى ؤ٢ىالهم ال 

إلاىا٣ٞتهم بٌٗ ٣ٖى٫ ًٖ الىٓغ بلى ألاصب م٣ٗىلت، والى٢ٝى م٘ ؤ٩ٞاع ٚحر مىىعة باألط٧اع 

ئاث ؤ ِّ ت، وؾ ُّ ت، وال مه٣ىلت، ٞىٗىط باهلل مً قغوع هٟىؾىا ألاب ُّ ٖمالىا التي للخ٤ ٚحر مغي

ت،  ت، والؿالمت مً ٧ل ؾىء بجاه ؤهبُاثه وؤخبابه ؤهل اإلاؼٍّ ت وعػٍّ ُّ ووؿإله الٗاُٞت مً ٧ل بل

أ1آمحن".

ًبضو لىا مً زال٫ الىو ؤٖاله، ؤن الب٨غي ٌكحر بلى ؤجبإ الكُش ػاصه الظًً وؿبىا بلُه 

اؽ، ومً ظهت ؤزغي ًٓهغ لىا بىيىح )ؤي بلى الكُش( ؤ٢ىا٫ لم ٣ًلها، وجبٗهم ٦شحر مً الى

اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت والخىؾل  مً زال٫ الىو ؤٖاله اؾخدباب الكُش الب٨غي الهض٣ًي لٍؼ

حرهما. اٖخماصا ٖلى عواًاث ؤو ؤخاصًض مسخلٟت. و٢ض  بها ل٣ًاء خاظاث عوخاهُت وصًيُت ٚو

ت ما ًبحن طل٪. أوعص في ؤ٦ثر مً مىي٘ مً اإلاسَُى

III. :اعة ألاماهً اإلالضؾت ّؤمثلت مً اإلاسؼىػت خٌى وحىب ٍػ

اعة ال٣بىع مً خُض هي ؾىت ٢ا٫ ٖلُه الهالة والؿالم: ٦ىذ  ت: "ٍٞؼ وعص في اإلاسَُى

اعة ال٣بىع، ٞؼوعوا ال٣بىع ٞةنها جؼهض في الضهُا وجظ٦غ في آلازغة".  وفي مىي٘  نهُخ٨م ًٖ ٍػ

اعة الهالخحن الظًً ؤ٢امهم هللا  ؾببا في ٢ًاء مهماث اإلاؿلمحن مً آزغ "ومٗلىم ؤن ٍػ

٣ال ٞان اجساط الىؾاثِ ٢ض صر ه٣ال. ا ٖو أ2ألاخُاء واإلاُخحن مىضوبت قٖغ

ت، ًظ٦غ الهض٣ًي بإن ٦غاماث جدضر بجاهب ألاما٦ً  وفي مىاي٘ مسخلٟت مً اإلاسَُى

ت:" وؤزبروي  م ال٣ُان، ؤاإلا٣ضؾت، وعص في اإلاسَُى ؾ٨ىه هللا ظىت ؤزىها الكُش ٖبض ال٨ٍغ

لى ًٖ والضه الكُش ٖلي اإلابٌُ عخمه هللا حٗالى ٢ا٫: ٢ا٫ لي والضي ػعث مغة  الٟغصوؽ ألٖا

أ ؤدي الكُش ب٩اع و٢غؤث ٖىضه ؾىعة ٌـ ٞغّصوي ؤعب٘ مغاث".

اعجه م٣ام الىبي مىس ى ًىعص الهض٣ًي مشاال آزغ بإ ن نضإ الغؤؽ لضًه ٢ض ػا٫ لضي ٍػ

اعة ؾاب٣ت دا، في ٍػ ت: له، وعص في بال٣غب مً ؤٍع أاإلاسَُى

                                                 
اعة بغػة واإلالاماهٓغ:  1  ؤ.65 -ب64 ، وع٢تبغء ألاؾلام في ٍػ
 ,Kister, M. J؛ ٢اعن: 145: 1، مؿىض ؤخمض بً خىبلؤ؛ 62 -ب56 ،  وع٢تبغء ألاؾلاماهٓغ:  2

“Sanctity Joint and Divided”, pp.27-28. 
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"ول٣ض اج٤ٟ لي ؤهني ػعث ؾُضي مىس ى ال٩لُم، ٖلُه مً هللا ؤًٞل الهالة 

والدؿلُم، و٧اهذ ؤو٫ مغة ػعجه ٖلُه الهالة والؿالم ٞحها ٞلما ونلذ خًغجه 

اعجه لٗاث٤، ٞدهل لي نضإ قضًض ولم ًؼ٫ ٌكخّض ختى  ٟت جإزغث ًٖ ٍػ الكٍغ

ُذ ع٦ٗخحن صزلذ خًغجه ال٩لُمُت، طاث ألاؾغاع وألاهىاع 
ّ
الغخماهُت الغخُمُت، ونل

وؤزظث الّؿتر بُضي و٢ّبلخه ومسخخه ٖلى عؤس ي وق٩ىث له ما به ٞما ويٗخه ختى 

 1ػا٫ ٧ان لم ٨ًً".

ت ًبحن يغوعة الاؾخٗاهت بإشسام لهم م٩اهتهم الضًيُت  هىعص مشاال ؤزحرا مً اإلاسَُى

ت: أوالغوخاهُت، وعص في اإلاسَُى

، ؤال جغي اه٪ لى و٢ٗذ في خٟغة، ٞمّغ ٖلُ٪ "بل ٢ض ج٩ىن الاؾخٗاهت واظبت

بوؿان، وجد٣٣ذ مً هٟؿ٪، اه٪ بطا لم حؿخًٗ به وج٣ى٫ له زظ بُضي لخسغط مً 

ُض مً  جل٪ الخٟغة هل٨ذ، ٞخ٩ىن الاؾخٗاهت هىا واظبت، ٞةطا جٟٗل و٢ٗذ في ٖو

أ 2ؤل٣ى هٟؿه بلى التهل٨ت".

ُت وبالخدضًض ال٣غهحن الؿاب٘ مً اإلاٗلىم ٦ما ؤقغها مً ٢بل، اهه في الٟترة الٗشماه

اعة ٢بىع  ٣ت السلىجُت التي شجٗذ ٍػ والشامً ٖكغ، ظغي ه٣اف ؤو ظض٫ بحن ؤجبإ الٍُغ

مدمض بً  ألاولُاء وألاهبُاء والهالخحن وألاما٦ً اإلا٣ضؾت والخىؾل بها مً ظهت، وؤجبإ

ي ف  ( ؤو بالكُش ػاصه ٦ما وعص في اإلاسٍُى1634مدمض اإلاٗغوٝ ب٣اض ي ػاصه )ث. 

                                                 
 لضي للكٟاء بقاعة ؤ؛ هظه65ب، والغواًت الشاهُت، وع٢ت 62، وع٢ت مبغء ألاؾلا، ألاولىاهٓغ: الغواًت  1

 اإلاسخلٟت عخالجه في الهض٣ًي الب٨غيأ مهُٟى الغواًاث. لضي  الكُش مً ال٨شحر وعصث و٢ض اإلا٣ضؽ، اإلا٩ان

اعة ٞغنت و٢ذ ٧ل في اهتهؼها خُض اإلا٣ضؽ بِذ بلى  اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اهٓغ الؿالم، ٖلُه مىس ى الىبي م٣ام لٍؼ

ت الهض٣ًي، م٨خبت ٖاٝع خ٨مذ، اإلاضًىت  الب٨غيأ للكُش اللضؾيت الغخلت في اإلادؿيت الخمغة مسَُى

ش الٗشماوي بلى  وظىص ؾبٗت م٣اماث للىبي . ב26 פוליו ، 3840)الؿٗىصًت( ع٢م  حكحر بٌٗ مهاصع الخاٍع

دا، لض، مضًً، جُه بني بؾغاثُل، بهغي، البل٣اء. اهٓغ:  بً مدمض الخليلي، مدمض مىس ى وهي صمك٤، ؤٍع

ش اللضؽ والخليل كليه الؿالم  .     187، ماؾؿت الٟغ٢ان، لىضن، مجإٍع
 ب.61، وع٢ت بغء ألاؾلاماهٓغ:  2
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ل السلىجُت في جل٪ الٟترة ٖبض اإلاجُض الؿُىاس ي )ث. 
ّ
ل 1639اؾخاهبى٫، و٢ض مش

ّ
م( بِىما مش

م( ومدمض الاؾُىاوي الكامي ألانل )ث. ٢1634اض ي ػاصة، مدمض ٢اض ي ػاصه )ث. 

لي بحن ؾىىاث 1666 ٓم مدمض باقا ال٩ىبٍغ  1661 -1656م(. ل٨ً بٗض ؤن ظاء الهضع ألٖا

ت والضًيُت، اؾخُإ ؤن ٣ًط ي ٖلى هظه الخغ٦ت وهٟي  والظي ٖٝغ بدؼمه باألمىعأ الٗؿ٨ٍغ

ض ٞخىت صازلُت. 
ّ
ط ى ٖلى هظا الجزإ الظي ٢ض ًىل

ُ
الٗضًض مً ؤجباٖها مً اؾخاهبى٫، وبهظا ٢

م مً ؤن الؿلُت الٗشماهُت حٗاملذ بدظع في البضاًت باليؿبت للهغإ بحن الُغ١  بالٚغ

ُت وخغ٦ت ٢اض ي ػاصه. أالهٞى

ٞةن خغ٦ت ٢اض ي ػاصه ب٣ُذ ٢اثمت في ؾُا٢ها الضًني وال٣ٗاثضي، ول٨ً  ل٨ً ٦ما ًبضوأ  

ؤو٢ٟذ وكاَها بٌٗ الى٢ذ ججاه  ؤجبإ خغ٧اث الخهٝى مً بُجها السلىجُت في اؾخاهبى٫ 

أوزاعظها. 

IV. ّقهاصة الجبرحي خٌى هظا الصغاق

" ما وألازباععجائب آلازاع في التراحم م( ؤًًا في ٦خابه"1822ًىعص اإلااعر الجبرحي )ث. 

ٌكحر بلى الهغإ اإلاكاع بلُه ؤٖاله، خُض ًىعص عواًت حكحر بلى مجيء عظل عومي )جغ٧ي( بلى 

اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت والخىؾل بها مىدكغة، ٞازظ ٌٗٔ الىاؽ  مهغ خُض ٧اهذ ْاهغة ٍػ

٤ ٖام  اعة الكُش 1711هـ/ 1123ٖلى جغ٥ طل٪، وعص في ال٨خاب ٞو ش ٍػ م وهى هٟـ جاٍع

ت بغػة:الب٨غي ل أ٣ٍغ

"وفي قهغ عمًان ٢بل طل٪ ظلـ عظل عومي )جغ٧ي( وأٖ ٌٗٔ الىاؽ بجام٘ 

ٔ وط٦غ  ض، ٨ٞثر ٖلُه الجم٘ واػصخم اإلاسجض وؤ٦ثرهم ؤجغا٥ زم اهخ٣ل مً الٖى اإلاٍا

ما ًٟٗله ؤهل مهغ بًغاثذ ألاولُاء وب٣ًاص الكمٕى وال٣ىاصًل ٖلى ٢بىع ألاولُاء 

ٗل طل٪ ٦ٟغ ًجب لى والة ألامىع ال وج٣بُل ؤٖخابهم ٞو ؿعي في ٖلى الىاؽ جغ٦ه ٖو

٠ًُ " وؤ هه ال ًجىػ بىاء ال٣باب ٖلى يغاثذ ألاولُاء والخ٩اًا ببُا٫ طل٪..... ٍو

جب هضم طل٪". أ 1ٍو

                                                 
 ٢اعن:  .179-178، 49-48: 1، عجائب آلازاعاهٓغ: الجبرحي،  1
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ت التي ٧اهذ حؿخم٘ للىأٖ بضؤث  في ؾبُل ؤلاًجاػ ٦ما وعص لضي الجبرحي، اإلاجمٖى

ى ٖلماء ألاػهغ لُسبروهم بظل٪، بمداعبت مشل هظه الٓىاهغ، ٖىضثظ طهب بٌٗ الىاؽ بل

٨ٞخب ٖلماء ألاػهغ ٞخىي جىٟي ما ٣ًىله الىأٖ، وظاءوا بها بلى الىأٖ الظي ٧ان في 

لب ؤن ًىا٢كهم لضي ٢اض ي الٗؿ٨غ. وفي الجهاًت ؤمغ  اإلاسجض، ًٞٛب ًٚبا قضًضا َو

ضه،ختى ؾ٨ىذ الٟخىت ٖلى خض ٢ى٫ الجبرحي. وهظا   الباقا بىٟي الىأٖ مً البلض ومً ًٍا

أًدكابه ما خهل في اؾخاهبى٫ باليؿبت لىٟي ؤجبإ خغ٦ت ٢اض ي ػاصه.

ال ق٪ لضًىا ؤن هظه ال٣هت التي ؤوعصها الجبرحي حكحر بلى السالٝ بحن بٌٗ الخُاعاث 

ت في ؤلاؾالم خى٫ الخبر٥ والخىؾل باألولُاء وألاما٦ً اإلا٣ضؾت. ّالضًيُت وال٨ٍٟغ

V. ّالبرهىي وخغهت كاض ي ػاصه

خى٫ بضاًت خغ٦ت ٢اض ي ػاصه التي ط٦غهاها ؤٖاله، ًبضو لىا اهه في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ 

هظه  (Puritanism)ْهغث اهخ٣اصاث يض ؤلاؾالم الكٗبي بُٛت جى٣ُت الضًً مً البضٕ  

خض ٦باع الٗلماء ؤوهى   م(1573الاهخ٣اصاث ظاءث مً شسو ًضعى مدمض البر٧ىي )ث. 

اإلاٗخ٣ضاث التي جغا٦مذ م٘ مغوع الؼمً بُٗضا ًٖ ال٨خاب والؿىت ألاجغا٥ الظي ون٠ ٧ل 

)ال٣غآن والخضًض الىبىي( بانها بضٖت، و٢ض ٧ان ؤبىه ٖاإلاا مً ؤصخاب الؼواًا، ل٨ً الابً 

ًه للمٗخ٣ضاث الباَلت والبضٕ التي ؤقاٖها  وانل َُلت خُاجه ًضاٞ٘ ًٖ آعاثه، وٗني ٞع

ت باؾم الضًً. وال ق٪ اهه عبم ا ٢ض جإزغ بإ٩ٞاع ابً جُمُت.  وهى بظل٪ ًتهم الؿلُت اإلاخهٞى

أ1الٗشماهُت، بإنها اإلاؿاولت ًٖ قُٕى مشل هظه ال٣ٗاثض.

ؤقاعث بٌٗ ٦خب التراظم ؤن البر٧ىي ج٣ٟه بالضًً و٧ان وعٖا ػاهضا، و٢ض ٧ان جغ٧ي 

و٧ان مضعؾا في ٢هبت بغ٧ي ٞيؿب (Balikseri) ألانل واإلايكإ مً ؤهل ٢هبت بال٨ُؿغي 

ها، ومً زال٫ مالٟاجه بالٗغبُت التي وعصث في بٌٗ ٦خب التراظم هًٓ اهه ؤعاص مىاظهت بلح

" خ٣٣ها خؿام بهلاط الهالىحن، وله مسٍُى عؾالت جضعى " البضٕ التي ٧ان ًٟٗلها الىاؽ

                                                                                                                       

Winter, M., Egyptian Society Under Ottoman Rule 1517-1798, pp. 105-128;  

Wardi, Chaim., “The Question of the Holy Places in Ottoman Times”,  pp. 385-393. 

1  Kufrevi, K. "Birgewi", in: EI² I , p. 1235  
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ش وسسها ٖام  الضًً بً مىس ى ٖٟاهه، مً ظامٗت ال٣ضؽ الٗغبُت ًغظ٘ جاٍع

أ1مً الخد٤ُ٣.م، و٢ض خهلىا ٖلى وسست 1702هـ/1113

VI.  أ:  وعص ؤكاله ما ًلي ماموؿخيخج

٣ت السلىجُت لِـ ظضال  -ؤ ٖلُىا ؤن هظ٦غ ؤن السالٝ بحن ؤجبإ ٢اض ي ػاصه وؤجبإ الٍُغ

بحن ؤلاؾالم الؿني وؤلاؾالم الهىفي الكٗبي بن صر الخٗبحر الن هظا ًً٘ ؤلاؾالم 

غاٝ وبهما هى ؤلاؾالأ م الظي هى بمشابت بٌٗ الؿني في اإلاغ٦ؼ وؤلاؾالم الكٗبي في ألَا

اإلآاهغ الضًيُت، وؤلاؾالم الظي ٌٗخبر ههجا لخُاة اظخماُٖت، وٗني ؤن ألاخضار التي 

جغجبِ بالضًً في الضولت الٗشماهُت لِـ مهضعها الضًً بل هي ؤخضار اظخماُٖت 

أاؾخسضمذ اإلاىهج الضًني اوسجاما م٘ الؼمان واإلا٩ان.

ض ي ػاصه وؤجباٖه جدمل ؾُاؾت مظهبُت مُٗىت، عبما وؿخُُ٘ ؤن هدضص بان خغ٦ت ٢ا -ب 

ٌ البضٕ، وبالٛىا بأعاثه، ختى جدىلذ خغ٦ت  ٧ىنهم ازظوا ٨ٞغ البر٧ىي الظي ًتر٦ؼ في ٞع

أ٢اض ي ػاصة بلى خغ٦ت حٗهب، وهظا ما ظٗل الؿلُت الٗشماهُت جداو٫ ال٣ًاء ٖلحها.

، ه سو بالظ٦غ ط ـ ال ق٪ لضًىا ؤن خغ٦ت ؤجبإ ٢اض ي ػاصه خملذ الٗضاء للخهٝى

٣ت السلىجُت، و٦ظل٪ ؤْهغوا اهخ٣اصاث عاص٩ًالُت يض ؤلاؾالم الكٗبي. وهم بظل٪  الٍُغ

٢ض زغظىا ًٖ الىهج الظي َالب به البر٧ىي باليؿبت للبضٕ في ؤلاؾالم. ًٞال ؤن ألازحر 

. ألم ًٓهغ ٖضاءه للخهٝى

ش الضًني لضي الٗشماهُحن لِـ مجغص خغ٧اث ؤو خىاصر مسخلٟت وبهما  بن -ص مؿإلت الخاٍع

مً اإلاٟغوى ظضال ؤن هجض الٗال٢ت بحن هظه الخىاصر وألاويإ الؿُاؾُت 

 والاظخماُٖت.

 

ّ  

                                                 
ت الغؾالت في م٨خبت اإلاسجض ألا٢ص ى اإلاباع٥ ع٢م  1 ؛ وهىا٥ وسست 213اٖخمض اإلاد٤٣ ٖلى مسَُى

 .157/2ماؾؿت بخُاء الترار والبدىر ؤلاؾالمُت في ال٣ضؽ ع٢م  مهىعة في
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 اإلاصاصع

ش مضًىت صمكمابً ٖؿا٦غ،   .1885، بحروث، جاٍع

أ.1885 ، صمك٤،خضائم ؤلاولام في فظائل الكامابً ٖبض الغػا١، 

ش.مؿىض ؤلامام  ؤخمض بً خىبلابً خىبل،   ، ال٣اهغة، صون جاٍع

اعةابً جُمُت،  ش.هخاب الٍؼ أ، بحروث، صون جاٍع

لي، ؤ٦مل الضًً،  ش وخظاعةؤٚو أ.1888، اؾخاهبى٫، الضولت اللثماهيت جاٍع

ش الضولت اللثماهيتإجؤوػجىها، ًاإلااػ،  أ. 1899، اؾخاهبى٫، ٍع

أ.1858، ال٣اهغة، التراحم وألازباععجائب آلازاع في الجبرحي، 

ش اللضؽ والخليل كليه الؿالمإجالسلُلي، مدمض السلُلي،  أ.2004، لىضن، ٍع

أ.1850، صمك٤، فظائل الكام وصمكمالغبعي، ٖلي بً مدمض، 

اعة زحر ألاهامالؿب٩ي، ج٣ي الضًً،  أ.1881، بحروث، قفاء الؿلام في ٍػ

اعة بغػة واإلالامبغء الهض٣ًي، مهُٟى بً ٦ما٫ الضًً،  ، الؿٗىصًت، ألاؾلام في ٍػ

ت م٨خبت ٖاٝع خ٨مذ، ع٢م  أ.3940مسَُى

، ؤبلاص في ؤصب فظائل ألاعض اإلالضؾتٖىابؿت، ٚالب ٖىابؿت،  ، صاع الهضي، ٦ٟغ ٢ٕغ

أ.2006

ش.الصاعم اإلاىيي في الغص كلى الؿبيياإلا٣ضس ي، مدمض بً مدمض،  أ، صون م٩ان، صون جاٍع

ش اإلاضاعؽاالىُٗمي، ٖبض ال٣اصع،  أ. 1880، بحروث، لضاعؽ في جاٍع

اعاثالهغوي، ٖلي بً ؤبي ب٨غ،  أ.2002، ال٣اهغة، ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ
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إلاضًىت صمكم 1اللمغاوّيّالخؼىع   

أ اللغن الثامً ككغ وختى ؤلاؾالم بضاًت مىظ

ّملــضمــت

ت مضًىت مً اإلاضن ٢ض ًغجبِ مً اإلاٗغوٝ لضًىا ؤّن الخىؾ٘ ؤو الامخضاص الٗمغاوي ألًّأ

باحؿإ السُِ لها، والباخض الظي ًخدب٘ الامخضاص الٗمغاوي إلاضًىت صمك٤ اعجباَا وز٣ُا 

حر بؾالمُت ؤزغي، ًجض ؤمامه ال٨شحر مً الدؿائالث، ألنها  باإلاىاػهت م٘ مضن بؾالمُت ٚو

جسخل٠ ًٖ ب٣ُت اإلاضن التي ؾاٖض ؤلاؾالم ٖلى ب٢امتها لٗىامل مُٗىت، ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت 

ت ؤو صًيُت في ٦شحر  أمً ألاخُان.ؤو بصاٍع

ججضع ؤلاقاعة ؤّن الامخضاص الخًغي بهىعة ٖامت، له ٖضة مىاٍح ٢ض جغجبِ بالىمى 

وهي  (Suburb)ٞباإلياٞت بلى مغ٦ؼ اإلاضًىت، هجض مى٣ُت الًىاحي  2الٗمغاوي للمضًىت

 مى٣ُت مخازمت للمضًىت، جيخج لًِٛ ؾ٩اوي مٗحن، و٦ظل٪ اإلاى٣ُت السلُٟت للمضًىت

(Hinterland)  ومى٣ُت الجىاع(Neighborhood)  وهي مى٣ُت مالن٣ت للمغ٦ؼ الخًغي

                                                 

بن جُىع اللٛت الٗغبُت الخضًشت خى٫ هظه ال٩لمت ٧اهذ هدُجت الؾخسضام بٌٗ ألاصباء هظا اإلاهُلر في  1

ضان، ناخب ٦خاب  ش الخمضن ؤلاؾالميمالٟاتهم، هسو بالظ٦غ ألاصًب ظغجي ٍػ ، وال٩لمت ؤقاعث بلى جاٍع

حز الُىم خُض ؤهه ٢هض وظىص الخًاعة ؤلاؾالمُت مىظ الٟخىخاث ؤلاؾالمُت في الٟتراث الخدًغ ٦ما ًم

٤ ألاؾـ التي جخٗل٤ باالهخ٣ا٫ مً خُاة البضاوة بلى خُاة الخًاعة ، ومً اإلاٗغوٝ  ؤلاؾالمُت اإلاسخلٟت ٞو

م٨ً ؤن وٗثر ٖلى هظا اإلاهُلر ٠ بلى اإلاضًىت، ٍو في اإلاٗاظم  ؤن في ٧ل خًاعة مغاخل اهخ٣الُت مً الٍغ

ت، ل٨ً الى٣ُت الهامت في هظا ألامغ جُىع اإلاهُلخاث. بن جُىع  ت الخضًشت بهىعة ؤزغي بُٛت اإلاٗٞغ اللٍٛى

مشل هظه اإلاهُلخاث ٌٗخبر هاما في هُا١ ٖلم ؤلاظخمإ . ججضع ؤلاقاعة ؤن اإلاهُلر الجضًض ؤػا٫ ٖضم 

دًغ في م٣ضمخه )ون٠ الٗمغان(، ٢بل الىيىح في هظا ألامغ. )ال وٟٛل ؤن ابً زلضون اؾخسضم ماصة ج

ضان. اهٓغ ؤًًا: ماصة خًاعة وز٣اٞت في:  أٍػ

Encyclopedia Britannica, "Civilization and Culture" G. M. D. pp. 734-743. 

 اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: 2

 K. Davis, “ The Origin and Growth of Urbanization in the World”, p. 8.أ
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ت ؤو الٍغ٠ بلى اإلاضًىت،  والتي ٢ض ج٩ىن اإلا٩ان اإلاًٟل لل٨شحر ممً ًبخغي الهجغة مً ال٣ٍغ

أألنها ؤ٢غب بلى مجخمٗاتهم مِٗكُا.

ت إلاضًىت صمك٤، ٞةهىا هجض ؤّنأ  ُّ غاٞ سُت الُىبٚى اإلاضًىت  بطا ؤمٗىا الىٓغ في الىاخُت الخاٍع

ٖلى  جتر٦ب مً ججم٘ الٗضًض مً ال٣غي التي جُىعث وامخضث م٘ مغوع الؼمً هدىها،

م مً جغ٦ُبها  ت التي جخمحز بجمالها وعٍايها وخضاث٣ها، وبالٚغ ال٨ٗـ ما هغاه في مضًىت الَٛى

مً ٖىانغ ظٛغاُٞت وبُئُت وبوؿاهُت، بال ؤّن مضًىت صمك٤ لم جخُىع بك٩ل مؿخ٣ّل 

سُت وؾُاؾُت، وٗني ؤنها لم جخُىع مً اإلاغ٦ؼ ٣ِٞ وبهما مً اججاهاث مسخلٟت،  لٗىامل جاٍع

أوٗني مجخمٗاث ؾ٩اهُت ٢ض الخدمذ ُٞما بٗض بمغ٦ؼ اإلاضًىت.

ت، التي جىاولذ بٌٗ اإلاضن ؤلاؾالمُت، في  ُّ ت والٗغب ُّ ٖلُىا ؤال وٟٛل الضعاؾاث ؤلاؾدكغا٢

الاظخماُٖت والك٩ل اإلااصي للمضن  ٞتراث ػمىُت مسخلٟت، خُض اٖخبر الباخشىن بإّن البيُت

ّٗض حٗبحًرا ًٖ الخهىع ؤلاؾالمي، إلاا ًيبغي ؤن ج٩ىن ٖلُه الخُاة الجماُٖت،  ٌُ ؤلاؾالمُت 

ش مضًني  (.Sauvaget J)هسّو بالظ٦غ مً هظه الضعاؾاث صعاؾت الباخض  التي حٗخبر ؤّو٫ جاٍع

ضن الغثِؿُت في الٟترة ، وهي بمشابت صعاؾت للم(.Lapidus I)ًبدض في الخمضن، وصعاؾت 

، التي جىاولذ بٌٗ اإلاضن (.Raymond A)( و٦ظل٪ صعاؾت 1297 -1250اإلاملى٦ُت، )

1 (، والضعاؾت الخضًشت للباخشت1800-1600ؤلاؾالمُت في الٟترة الٗشماهُت )
 (Marino 

B.)( ًٞال ًٖ الضعاؾاث 1830 -1742خى٫ جُىع حّي اإلاُضان في صمك٤ في الٟترة ألازحرة ،)

داوي(. الٗ ؿاث، والٍغ أغبُت، مشل صعاؾتي )زَغ

أ

  

                                                 

ال وٟٛل ؤًًا صعاؾاث ؤزغي ْهغث في هظا اإلاجا٫، ل٨جها حٗخبر خضًشت وؿبُا باليؿبت لضعاؾدىا التي  1

ؾخ٣خهغ ٖلى الٟترجحن اإلاملى٦ُت والٟترة الٗشماهُت، باليؿبت للخمضن والخدًغ. مشل صعاؾت لُىضا قُلكغ، 

أ، و٦ظل٪: 1998الح،صمك٤، ، جغظمت ٖمغو اإلاالح، وصًىا اإلاصمكم في اللغهحن الثامً ككغ والخاؾم ككغ

J. Abu-Lughod, “The Islamic City-Historic Myth Islamic Essence and Contemporary 

Relevance”, pp. 155-176.  
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 ع اللمغاوي إلاضًىت صمكم الخؼى .1

م( لم ًغجبِ جىػَ٘ 635ضًىت صمك٤، ٞمىظ الٟخذ ؤلاؾالمي ألاو٫ لها )إلا باليؿبت

٤ اإلاٗاًحر ال٣بلُت الؿاثضة في ب٣ُت اإلاضن ؤلاؾالمُت، بل بّن جىػَ٘ الؿ٩ان  الؿ٩ان ٞحها ٞو

أ1ظاء ٞحها ٖكىاثُا.

ت الك٩ل، مً  اإلاٗلىم لضي ال٣اعت ؤّن صمك٤ مىظ الٟخذ اإلاظ٧ىع ؤٖاله، ٧اهذ بًٍُى

ًدُُها الؿىع وألابىاب اإلاسخلٟت، وبّبان ٞخذ اإلاؿلمحن لها، زلذ مىاػ٫ ٦شحرة مً ؤهلها، 

بتهم الاؾخ٣غاع  َغّجر ؤنها لم ججظب ؤٖضاصا ٦بحرة مً الىاؽ الىاٞضًً بلحها، لٗضم ٚع وٍُ

اإلاهاصع اإلاسخلٟت ما ًغجبِ بخىػَ٘ اإلاىاػ٫ في اإلاضًىت، اللهم ؤؾماء ولم جظ٦غ لىا  2ٞحها

بىا ؤلا٢امت ٞحها، وهظه بقاعة ؤّولُت بلى اإلاالمذ الٗمغاهُت ألاولى  بٌٗ الصخابت الظًً ٚع

أ 3للمضًىت.

                                                 

ش( هخاب البلضاناهٓغ: )الاؾم ال٩امل( ال٣ُٗىبي،  1 ؛ ٢اعن: صعاؾت: مدمض 326، )م٩ان الهضوع والخاٍع

ؿاث ، )م٩ان ي في مضًىت صمكم ختى ؤوازغ الحىم الفاػمي لبالص الكام، الخىؾم اللمغاوٖبض ال٣اصع زَغ

ش(  ، اإلااجمغ الضولي السامـ لبالص الكام، بالص الكام في اللصغ اللباس يفي ٦خاب،  390الهضوع والخاٍع

ٌكاع ؤن ابً ٖؿا٦غ الظي ٌٗخبر مً ؤقهغ اإلااعزحن الضمك٣ُحن، ًدضص بٌٗ ألاما٦ً في صمك٤ في ٖضة 

ش ىه بالهٗىبت التي جىاظه الباخض لضي جدبٗه زُِ صمك٤، اهٓغ: ابً ٖؿا٦غ، مىا٢٘، وهظا ًى جاٍع

خُض ًظ٦غ باليؿبت للمضًىت "وال ؾبُل بلى جد٤ُ٣ ؤمغها لخُٛحر ؤوياٖها، ول٨ثرة  58: 2، مضًىت صمكم

ىُب٤ طل٪ ٖلى مدالتها، وصعوبها، و٢ُاؾغها. وم٘ طل٪ خُٓذ اإلاضًىت بمالٟاث  هىاخحها وؤن٣اٖها ٍو

سُت مشل: جا ش صمكمٍع م(؛ وابً ؤبي العجاثؼ )ث ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي(،  894ألبي ػعٖت الضمك٣ي )ث جاٍع

ش صمكم ؤًظاخُض نى٠  أ.جاٍع

أ.129،، فخىح البلضاناهٓغ: البالطعيأ   2

ش مضًىت صمكمخى٫ هظا ألامغ اهٓغ: ابً ٖؿا٦غ،   3 ش ؛ ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، 139: 2، جاٍع الضاعؽ في جاٍع

٤ اإلاٗلىماث ال٣لُلت التي وعصث باليؿبت للصخابت الظًً ؾ٨ىىا صمك٤ 308: 2؛ 482: 1،اإلاضاعؽ ، ٞو

جها ال٨شحر باإلا٣اعهت م٘  ض وباب جىما والجابُت والٟغاصٌـ ٢ض اؾخَى هالخٔ ؤن مىا٤َ مُٗىت مشل باب البًر

غ٢ُت مجها، ل٨ً الامخضاص مىا٤َ ؤزغي، ؤي ؤن اإلاىا٤َ الٛغبُت ٧اهذ ؤ٦ثر اؾدُُاها م٣ابل اإلاىا٤َ الك

ش مضًىت مخضاص بلى زاعط اإلاضًىت. ٢اعن: مدمض مداؾىت٣ي في بَاع ؾىع صمك٤، ولم ٨ًً ؤلاأالٗمغاوي ب ، جاٍع

أ.   76 -72، صمكم زالٌ الحىم الفاػمي
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ل٣ض اخخٟٓذ اإلاضًىت بلى ٞترة مخإزغة وؿبُا بك٩لها البًُىّي ) ؤو اإلاؿخُُل(، خُض 

ً اإلاٗاهض الضًيُت، واإلاضاعؽ، وألاما٦ً اإلا٣ضؾت التي حكمل ؤًًا ٧ان ال٣ؿم ال٨بحر م

بٌٗ اإلا٣اماث، ٣ً٘ يمً هظا الك٩ل، ومً الُبُعي ؤن الجام٘ ألامىي ٧ان له جإزحر في 

أصٖم اإلاضاعؽ اإلادُُت به.

مً ظاهب آزغ ٞان الىىاة اإلاخمشلت بالك٩ل البًُىّي، ٧اهذ بمشابت ٢لب اإلاضًىت 

ا، زانت ُٞما ًخ ُّ ت ٧اهذ زاعط الؿىع. وؿب ٗل٤ بالخجاعة، بِىما ب٣ُت اإلاٗامالث الخجاٍع

ه٠ًُ ؤّن الك٩ل البًُىّي ٧ان ًًم الٗضًض مً ألاؾغ الضمك٣ُت اإلاغمى٢ت، بؿبب 

مجاوعتها بلى بٌٗ اإلاضاعؽ الضًيُت اإلاكهىعة ٞحها. بل بّن هظا الك٩ل البًُىّي الظي 

أرة مخإزغة.ًغظ٘ للٗهىع الىؾُى، اخخٟٓذ به اإلاضًىت بلى ٞت

هىىه ؤّن هىاة مضًىت صمك٤ ٧اهذ في الٟترة آلاعامُت هًبت ج٣٘ في ٢لب اإلاضًىت 

ه ًٖ صمك٤ في هظه  ال٣ضًمت، جغجٟ٘ ٢لُال مً ألامخاع ًٖ مؿخىي ألاعى، و٧ل ما وٗٞغ

ت في الٟترة الغوماهُت ال٣ضًمت. ؤي٠ بلى طل٪ ٞةّن  الٟترة، ؤنها ٧اهذ ٖباعة ًٖ ٢ٍغ

َب  الغوماهُحن اصزلىا ِٖ ٓهغ ؤّن ال٣ؿم ال٣ضًم ٞحها اؾُخْى
ُ
ٖلحها حُٛحراث مُٗىت، بهىعة ج

ؤي ق٩ل  (Cardo and Decumanus)في ؤخض ألاعبإ التي هخجذ بىاؾُت ال٩اعصو 

مؿخُُل بًُىي ًخجّؼؤ بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام، و٢ض ٧ان هظا في الٟترة الغوماهُت ال٣ضًمت 

خدىا مضًىت صمك٤، ؤصزل ىضما ظاء اإلاؿلمىن، ٞو ت في ٖو ىا الٗضًض مً الخُٛحراث اإلالخْى

أ 1مبنى اإلاضًىت.

                                                 

٣ا إلامحزاث صمك٤ الغوماهُت،   1 اظُه بإن جُىع اإلاضًىت وهمىها في الٗهىع الىؾُى، جُىًعا ٞو ًغي ؾٞى

اظُه، ؾىاء ؤ . 49، صمكم الكام٧ان هظا الخُىع مخابٗا اإلاباصت الٛغبُت ، ؤو م٣اما لها، اؤْغ: ظان ؾٞى

مً ظاهب آزغ مما ًمحز اإلاضًىت ؤنها ٧اهذ جبضو في بخُاء مؿخُُلت جخٗاص٫ مؿاخت، وجستر٢ها قىإع 

 لخضًشت، م٣ا٫: مؿخ٣ُمت جخ٣اَ٘ ٖلى ػواًا ٢اثمت. اهٓغ باليؿبت إلاى٢٘ اإلاضًىت ٢ضًما ختى الٟترة ا

Hartmann, R.,  بضو ؤن الك٩ل البًُىي ؤو  291-277ماصة"صمك٤". صائغة اإلالاعف ؤلاؾالميتفي ٍو

الغوماهُت، و٢ض اعج٨ؼ البىاء ٖلى بىاء ؾىع  –اإلاؿخُُل هى الك٩ل ال٣ضًم للمضًىت مىظ الٟترة الُىهاهُت

أ٢اعن: ًدُِ اإلاضًىت و٢ىاة ماء للكغب.
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ت التي خ٨م  .2 ٗت ٖلى جُىع مضًىت صمك٤، ابخضاًء مً الٟترة ألامٍى لى ال٣ُىا هٓغة ؾَغ

ٞحها اإلاؿلمىن صمك٤، لىظضها بىاءًً ٧اها في مغ٦ؼ اإلاضًىت، بخإزحر الخ٨م الجضًض، ؤولهما: 

وٞت ب٣هغ السًغاء )ؾمي بالسًغاء ل٣بخه الجام٘ ألامىي، وزاهحهما: صاع السالٞت، اإلاٗغأ

ِلُذ باللىن ألازًغ(
ُ
ت مً الجام٘، خُض  1وظضعاهت التي َ ُّ الظي ٣ً٘ مً الىاخُت الجىىب

ت بً ؤبي ؾُٟان ظّضص البىاء، م( مشلما ٧ان ٢بل الٟخذ، وخى٫ البىاءًً 680-660)  مٗاٍو

الٗماعة وال٣هىع التي بىاها ه٠ًُ بلى طل٪ ٦ثرة  2اإلاظ٧ىعًٍ هجض اإلاىاػ٫ للٗغب واإلاؿلمحن.

ىن في ظىاهب مسخلٟت مً اإلاضًىت، زانت في ٞترة ٖبض اإلال٪ بً مغوان  السلٟاء ألامٍى

أم(.705 -685)

م مً الامخضاص الٗمغاوي اليؿبي الظي ْهغ في هظه الٟترة، بال ؤهه  ه بالٚغ
ّ
م٨ً ال٣ى٫ به ٍو

صازلها وزاعط ؤؾىاعها، هسو لم ًخجاوػ مضًىت صمك٤ بلى مؿاٞاث بُٗضة، وبهما ٧ان في 

بالظ٦غ "مدلت الغاهب" ججاه اإلاهلى، وزاعط باب الٟغاصٌـ وباب الجابُت وباب جىما )وهي 

وع اإلاهمت هظ٦غ "صاع السُل" التي بىِذ في  ج٣٘ مً ظهت الكغ١ والكما٫ والجىىب(. ومً الض 

جام٘ ألامىي( ٦ما م٩انها اإلاضعؾت الامُيُت، "وصاع الظهب" ٢غب ؾى١ ال٣مذ )بال٣غب مً ال

أ3م(.1521ًظ٦غ طل٪ ٖبض ال٣اصع الىُٗمّي الضمك٣ّي )ث

                                                                                                                       

J. Sauvaget, “Esquisse d‟une historie de la ville de Damas”, pp. 421-480. 

أ.   147، ٢4ؿم 1،ط، اوؿاب ألاقغافخى٫ السًغاء اهٓغ: البالطعيأ  1

ُت التي وعصث لضي: 2  J. Sauvaget, “Esquisse d‟une historie de la ville deاهٓغ السٍغ

Damas”,pp. 421- 480; Les monuments historiques de Damas, p. 14.  هالخٔ ؤًًا ؤن

اصة ؤن ٖضصهم في  ضم اػصًاص ٖضص الؿ٩ان، حكحر ه٣ىال ٍػ غاُٞت للمضًىت جخٛحر باػصًاص ٖو الىاخُت الُىبٚى

بِىما  153، صمكم في كهض اإلاماليًالٗهغ اإلاملى٧ي ا٢ترب مً ماثت ؤل٠ وؿمت، عاظ٘ للمال٠ اإلاظ٧ىعة، 

في الٟترة الٗشماهُت ٢لذ اليؿبت اإلاظ٧ىعة ألؾباب ا٢خهاصًت واظخماُٖت. بن صمك٤ وما ًدُُها مً الٗضًض 

غاُٞا، ٢ض جدكابه وؿبُا م٘ مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ وما ًدُُها مً ٢غي مىظ الٟترة اإلاملى٦ُت  مً ال٣غي َىبٚى

 غي وؤخُاء وؿبُا. وختى الٟترة الٗشماهُت، و٦ظل٪ مضًىت السلُل وما ًدُُها مً ٢

ش اإلاضاعؽاهٓغ: الىُٗمي،   3 أ.  91: 1؛ صاع الظهب 132: 1، ألامُيُت الضاعؽ في جاٍع
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ا في الٟترة  هسلو بلى ال٣ى٫ ؤّن الامخضاص الٗمغاوي إلاضًىت صمك٤ لم ٨ًً ملخْى

غاُٞت للمضًىت، وٗني ي٤ُ مؿاختها ألانلُت، خُض  ت، بل بؿبب الُبُٗت الُىبٚى ألامٍى

ل٣ُٗبت" و"باب الٟغاصٌـ"، وبلى الٛغب في "اامخضث، ؤو جىّؾٗذ هدى الكما٫ الكغقي 

ت.هدى "باب الجابُت"، وب ض بً مٗاٍو ل٨ً  1لى الجىىب الٛغبي هدى "٢هغ ٖاج٨ت" بيذ ًٍؼ

الن مضًىت صمك٤ لم جخُىع ، هظا الامخضاص الٗمغاوي لِـ الامخضاص الُبُعي للمضًىت

ٟٗلي، باإلا٣اعهت ٖمغاهُا ؤو امخّضث بك٩ل مؿخ٣ل ابخضاء مً الىىاة، وهي ٢لب اإلاضًىت ال

ت. وهظا ًدكابه وؿبُا  حرها ؤزغي، وبهما مً الساعط بلى الىىاة اإلاغ٦ٍؼ م٘ مضن بؾالمُت ٚو

أ 2م٘ مضًىت بٛضاص.

حُٛحر ملخّى وؿبُا ٖلى الخُىع الٗمغاوّي إلاضًىت  ؤّما في الٟترة الٗباؾُت، ٞلم ًُغؤ ؤّيأ .3

ت، ؤو عبما لى٣ل مغ٦ؼ السالٞت مً صمك٤ بلى بٛضاص،  ُّ صمك٤، عبما ألؾباب ؾُاؾ

وظىاهب ؤزغي ٢ض جغجبِ بهضم الٗضًض مً اإلاىاػ٫ وال٣هىع اإلاكهىعة التي بىِذ في الٟترة 

ت، ل٨ً هظا لم ًمىٗهم مً بٖاصة البىاء ٞحها، وبىاء ؾ ىعها الظي ُهِضم. وصلُل طل٪، ألامٍى

هدُجت الهخمام بٌٗ السلٟاء الٗباؾُحن )مشل اإلاىهىع واإلاهضي( في الٗمغان و٦ظل٪ 

سُت والجٛغاُٞت ال٣ضًمت. أ3البىاء ٞحها مجضًصا ٦ما حكحر بٌٗ اإلاهاصع الخاٍع

                                                 

ش اإلاضاعؽوعص اؾمها لضي الىُٗمي في:   1 أ. 64: 2، الضاعؽ في جاٍع

 2 See: Jacob Lanser, The Topography of Baghdad in Early Middle Ages, pp. 45-86.   

ش مضًىت صمكم؛ ابً ٖؿا٦غ، 37، ألاكالق الخؼحرةاهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ابً قضاص،   3 . 179: 1، جاٍع

سه "لم ًؼ٫ ملى٥ بني الٗباؽ جس٠ بلى صمك٤ َلبا للصخت وخؿً اإلاىٓغ "ومً  ظ٦غ ابً ٖؿا٦غ في جاٍع ٍو

اظُه وابً ٖؿا٦غ ؤ ظ٦غ ؾٞى ن اإلاىهىع ٢ض بنى ٦ىِؿت السلٟاء الظًً اهخمىا باإلاضًىت، السلُٟت اإلاىهىع، ٍو

ش مضًىت صمكملبني ٢ُُُا في الٛىعه٤، اهٓغ: ابً ٖؿا٦غ،  اظُه، 129: 2، جاٍع ، صمكم الكام؛ ؾٞى

مىن الظي اجسظ ٢هغا له ٞحها، ٢غب الىحرب زاعط صمك٤ بؿٟذ ٢اؾُىن، . وخُٓذ صمك٤ باهخمام اإلاإ20

شعاظ٘ ابً ألازحر،  ، الخىؾم اللمغاوي في مضًىت صمكمَؿاث، . اهٓغ: زغأ130 -126: 6، اليامل في الخاٍع

أ.     402 –390
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مً ظهت ؤزغي ٞةّن هظا الخىؾ٘ ال٣لُل الظي ْهغ في الٟترة اإلاظ٧ىعة ؤٖاله، ٧ان هدى 

لظا هالخٔ بإهه َغؤ امخضاص ٖمغاوي بؿُِ  1ىب الٛغبي والىاخُت الكمالُت مً اإلاضًىت.الجى

ا٦ض هظا الجاهب الباخض  ا. ٍو ا ؤو ظىهٍغ ٖلى مضًىت صمك٤، ل٨ً لِـ امخضاصا ملخْى

اظُه  (، ه٣خبـ ٣ٞغة مً ٦خابه )صمك٤ الكام(، وعص في ال٨خاب: "ْهىع ,.Sauvaget, J)ؾٞى

ٖهض الاهدُاٍ في صمك٤، وبّن الٗباؾُحن بضؤوا بخسٍغب  الضولت الٗباؾُت ٧ان بضء

ال٣هىع، وبّن ْهىع بٌٗ الًىاحي مشل "ال٣ُٗبت" في الكما٫، و"الكاٚىع" في الجىىب، 

"و٢هغ حجاط" في الجىىب الٛغبي، وكإث بضاهت، صون ؤن ٩ًىن لها جهمُم ؤو زُت جىظه 

اإلاىنلت بلى ؤبىاب الؿىع،  جُىعها. ٞإزظث اإلاىاػ٫ جخاب٘ ٖلى ٖم٤ ٢لُل َى٫ الُغ٢اث

وهي ؤ٦ثرها يىاح ػعاُٖت ٣ًُم ٞحها باٖت السًغواث، ومً زم ٞال وٛتر بإهمُتها، وال 

ل٨ً مً ظاهب آزغ لم ًتر٥ الٗباؾُىن آزاًعا ٖمغاهُت في  2وؿخيخج مىه اػصهاع اإلاضًىت".

أمضًىت صمك٤، بل خاولىا اإلاداٞٓت ٖلى َابٗها الٗمغاوي وؿبُا. 

                                                 

لت واإلاىُ٘، ه٠ًُ ؤًًا في الجىىب مى٣ُت   1 ٍى الُت ٖو هسو بالظ٦غ: اإلادالث مشل: اإلاهلى والغاهب ٖو

ش صمكمالكاٚىع، اهٓغ: ابً مىٓىع،  كحر ابً َىلىن في ٦خابه" 153: 7، مسخصغ جاٍع طغب الحىػت . َو

الٗمغان ٢ض اهدكغ بحن الاعػة والىحرب، بؿبب وظىص بٌٗ ال٣هىع لؤلمغاء  " بنكلى حميم كغي الغىػت

. ؤما باليؿبت لكما٫ 161: 1، صمك٤ ممجلت اإلاجمم الللمي اللغبيالٗباؾُحن بحن هاجحن اإلاى٣ُخحن، 

حن، ابً ٖؿا٦غ ش مضًىت صمكماإلاضًىت ِٞكحر ابً ٖؿا٦غ بلى: ال٣ُٗبت ومؿُغا ومغط ألاقٍٗغ : 2، ، جاٍع

أ.    143

هىا٥ هٕى مً الصخت في  .Sauvaget, J., Les monuments historiques de Damas, p. 30 اهٓغ   2

اظُه ؤٖاله، ل٨ً مً ظاهب آزغ ال ًم٨ً حؿمُت الٟترة الٗباؾُت بٟترة اهدُاٍ وع٧ىص مً  ٖباعة ؾٞى

٦غها في اإلاالخٓت هاخُت الخُىع في مضًىت صمك٤، ٞالٗمغان جىؾ٘ هدى الجهت الجىىبُت الٛغبُت ٦ما ط

الؿاب٣ت، وهظا ٧ان ٖامال ؤؾاؾُا في الامخضاص الٗمغاوي باإلياٞت بلى اإلاغوط واإلاُاصًً التي ٧اهذ زاعط 

خُض ط٦غ الًُإ  14 -13، صمك٤ ألاكالق الخؼحرةالؿىع وق٩لذ هظا الامخضاص، ًا٦ض طل٪ ابً قضاص في 

حرهما وبىِذ ٞحهما الجىأ ا ٚو ت مشل اإلاؼة وصاٍع داويأفي الَٛى -20، ، مضًىت صمكمام٘ اإلاسخلٟت. ٢اعن: الٍغ

أ. 55
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رة الٟاَمُت صوًعا في الامخضاص الٗمغاوي إلاضًىت صمك٤، ٞٗىضما اؾخىلىا لم جلٗب الٟت .4

بضؤث اإلاضًىت جتراظ٘ صازل ؤؾىاعها، بٗض جىؾٗها وؿبُا زاعط  م(،907ٖلى الكام ٖام )

ألاؾىاع، بؿبب الٟتن الضازلُت، وهجغة ال٨شحر مً الىاؽ بلى مىا٤َ ؾ٨نى ؤزغي، بًُٗضا 

و٧ان ؾبب  1مً اإلاىاػ٫ وألاخُاء وبٌٗ اإلاؿاظض.ًٖ صمك٤، بياٞت بلى زغاب ال٨شحر 

ت، ومٗامالث ظىىصهم للؿ٩ان اإلادلُحن، ولٗل ؤ٦ثر  طل٪ حُٛحر الىالة بهىعة ملخْى

٤ ٖام ) م(، مما ػاص 1068ألامىع بغوًػا ما خّل في اإلاسجض ألامىي، ٖىضما حٗغّى لخٍغ

سُت ٢ض ؤقاعث بلى  ايُغاب الىاؽ لهظا الخضر. هسلو بلى ال٣ى٫ ؤن اإلاهاصع الخاٍع

جى٠٢ الامخضاص الٗمغاوي اليؿبي الظي خل في اإلاضًىت ٢بل الٟترة الٟاَمُت، مما ؤصي بلى 

خهغ الٗمغان صازل اإلاضًىت، بل هىا٥ مً الىاؽ مً جغ٦ها. ٞٓهغث صمك٤ مضًىت جمخاػ 

ت مً ألاخُاء اإلاؿخ٣لت. أبالبؿاَت، ؤو مجمٖى

مضًىت صمك٤، مىظ الٟترة الٗباؾُت وختى بضاًت الٟترة ألاًىبُت  وهًٓ ؤًًا ؤّنأ

( ٧اهذ ٖلى خالت ؤ٦ثر جغ٦ُبا مما ٧ان، ه٣هض اهًمام وج٨ّخل الىاؽ في اإلاضًىت م1171)

حِٗل ٧ل خاعة خُاتها اإلاؿخ٣لت صًيُا وحٗلُمُا وا٢خهاصًا، ًغؤؽ ٧ّل  بلى خاعاث مؿخ٣لت

ٍغ٠ ٩ًىهان مؿاولْحن ًٖ ال خُاة ٞحها ٧ل في مى٢ٗه السام. ل٨ً باإلا٣ابل خاعة قُش ٖو

غص الهلُبُىن واإلاٛى٫، هجض 
ُ
بؿبب ألامً والاؾخ٣غاع في الٟترة اإلاملى٦ُت، زانت ٖىضما َ

مٓهغا ظضًضا في ظاهب جىؾ٘ اإلاضًىت، بدُض ؤنبذ ل٩ل حي مسجض ظام٘ زام به. 

                                                 

شهالخٔ ؤًًا ؤن مضًىت صمك٤ حٗغيذ للٟىض ى و٢ض نىع طل٪ ابً ألازحر في ٦خابه:   1 ، اليامل في الخاٍع

مٗذ اإلاٛاعبت في نهب ال٣غي 523: 7 ؛ و٢ض ط٦غ ابً ال٣الوس ي ما ًلي:" ؤ٦ثر مً َلب الٟتن مً الٗىام، َو

٤ ٖلى الهاصع والىاعص، وامخى٘ الؿٟاع مً وازظ ال٣ىاٞل ْاهغ  البلض ٨ٞثر في البلض الٟؿاص و٢ُ٘ الٍُغ

ضلىا في طل٪ ًٖ ههج الهىاب، وهؼح ؤهل ال٣غي مجها بلى البلض، وزلذ مً ؤهلها  اإلاجيء والظهاب ٖو

ش صمكمواؾخىخل ْاهغ البلض وباَىه" عاظ٘ ابً ال٣الوس ي،  ظ٦غ ؤًًا ؤّنأ10، جاٍع مى٣ُت باب  ، ٍو

الٟغاصٌـ ٧اهذ مً ؤظمل اإلاىا٤َ الٗمغاهُت في صمك٤، ومً اإلاىا٤َ التي ؤخغ٢ذ بباب الٟغاصٌـ وهىاخحها 

حرها مً اإلاباوي وألاخُاء، اهٓغ ت في ٢ُيُت و٢هغ ٖاج٨ت، ٚو ، : ابً اللالوس يمسجض ال٣اض ي، ومسجض مٗاٍو

أ.   233 -232، خىاصر الؼمانط ابً الخمص ي، 15 -10
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اظُه بالٟغوؿُت بلى  في م٣الخه الهاصعة (.Sauvaget J) وبهظا الهضص ٌكحر الباخض ؾٞى

أ 1جىؾ٘ اإلاضًىت في الٟترة اإلاظ٧ىعة، خُض ؤيُٟذ ؤخُاء ظضًضة لها.

َرب واإلاؿاظض واإلاضاعؽ، وهظا  ؤما في الٟترة اإلاملى٦ُت ٣ٞض قهضث صمك٤ ٦ثرة
 
بىاء الت

غافي والٗمغاوي للمضًىت . ؤما مً ظاهب 2ألامغ عبما ٧ان له جإزحر ٖلى الخىؾ٘ الُىبٚى

ُٞم٨ً ج٣ؿُم الؿ٩ان في اإلاضًىت بلى زالزت ؤ٢ؿام: ؤهل اإلاضًىت، الٟئاث الاظخماُٖت، 

ُان  (.Lapidus I)والٟالخحن، والبضو. بِىما ٌكحر الباخض  بلى وظىص السانت والٗامت وألٖا

والٗلماء، خُض ٧ان لؤلُٖان والٗلماء م٩اهت زانت في هظه الٟترة ألؾباب ؾُاؾُت 

أ 3وصًيُت.

لىا ًّ الِٗل في اإلاضًىت بؿبب الاؾخ٣غاع وؿبُا بٗض َغص  ومً اإلاٗغوٝ ؤّن الؿ٩ان ٞ

م(. ه٠ًُ ؤّن الٟغص لم ٨ًً مًُغا لتر٥ اإلاضًىت ٦ما هى ألامغ في 1187الهلُبُحن )

ت  ت، باإلا٣اعهت ٞةن َٚى مىا٤َ ؤزغي، مشل مهغ خُض ًًُغ الٟالح الب٣اء في ال٣ٍغ

                                                 

في مالخٓت هامكُت خُض ٌكحر الباخض  p. (Esquisse d‟une…) 452 اإلا٣الت اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا اهٓغ:  1

بلى ألاخُاء هظ٦غ مجها: "ال٣ُٗبت" قمالي اإلاضًىت، و"الكاٚىع" في الجىىب الكغقي مً اإلاضًىت، ومى٣ُت "٢هغ 

هه وكإث في وٟٛل ؤًًا ؤٛغبي مً اإلاضًىت. وال حجاط" في الجىىب الٛغبي مجها، و"الهالخُت" في الكما٫ ال

م مً ؤن  ٣ت الشاهُت في الكما٫ وهي ؾى١ ؾاعوظا بالٚغ ٣ت في الجىىب، والؿٍى صمك٤ مى٣ُخان هما الؿٍى

م وظىصه بال٣غب مً ال٣ُٗبت في قما٫ اإلاضًىت، اظُه ٣ًى٫ ال وٗٝغ مً ًمشل هظا الاؾم، ٚع  الباخض ؾٞى

صمكم بحن كصغ ، و٦ظل٪: ؤ٦غم الٗلبي، 62امهؼهت ألاهام في مداؾً الكو٢ض ط٦غه البضعي الضمك٣ي في 

سيتخمض ألاًبل، ٢خِبت الكهابي، ؛ ؤ57،اإلاماليً واللثماهيحن ؛ وهظا ٌٗني 176، ملالم صمكم الخاٍع

اظُه ؤن ٧ل خاعة ٧ىهذ مضًىت  باليؿبت لىا ٖضم وظىص مغ٦ؼ مضوي ًظ٦غ، ومً هاخُت ؤزغي ٌكحر ؾٞى

ت ًسهها.نٛحرة، ٞحها مسجض وخمام وؾى١ نٛحر، ويابِ   قَغ

لت بىاء الترب واإلا٣اماث ًم٨ً مغاظٗت ٦خب الغخالت الٗغب وألاظاهب الظًً ػاعوا ٞلؿُحن خى٫ مؿإ  2

وصف وبالص الكام في الٟترة اإلاملى٦ُت، اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: عخلت الخاط بىعقاعص مً صًغ ظبل نهُىن، 

صمكم الكام في هصىص الغخالحن خمض ألاًبل، الكهابي، ؤ؛ ، جغظمت ؾُٗض البِكاويأألاعض اإلالضؾت

أ. والجغغافيحن والبلضاهيحن اللغب واإلاؿلمحن

 .Lapidus, I. M., Muslim Cities in the Later Middle Ages, pp. 79-80; Kremer, Aاهٓغ:   3

von., Topographie von Damascus, p. 54. أ
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ٌٗ ال٣غي عبما صمك٤ حٗخبر ٦خجم٘ ؾ٩اوي للٟالخحن، ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن وظىص ب

أ 1ًغظ٘ للٟترة اإلاملى٦ُت.

ل٨ً ٖلُىا ؤال وٟٛل ؤّن صمك٤ ٧اهذ لها م٩اهت مغمى٢ت في الٟترة اإلاملى٦ُت، باإلا٣اعهت 

خلب، بِذ اإلا٣ضؽ، والسلُل  م٘ ب٣ُت اإلاضن في الكام، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، خمو،

ت.  حرها، زانت مً الىاخُت ؤلاؾتراجُجُت والا٢خهاصًت وؤلاصاٍع أٚو

وخى٫ جإزحر ألاما٦ً اإلا٣ضؾت في الٟترة اإلاملى٦ُت ٖلى جمضن صمك٤، هغي ؤّن الىاخُت  .5

الكمالُت مجها ٢ض جُىعث وجىؾٗذ، هسو بالظ٦غ "ال٣ُٗبت" و "الهالخُت"، التي وؿبذ 

بلى بٌٗ الهالخحن ممً ؾ٨ىىها، )مشل ؤبي ٖمغ ابً ٢ضامت اإلا٣ضس ي الظي ؤقغها بلُه 

حرها مً في مالخٓت هامكُت ؤصهاه(،  خُض ٦ثرث ٞحهما اإلاؿاظض واإلاضاعؽ وألايغخت ٚو

م٨ً ال٣ى٫ اهه ألؾباب ا٢خهاصًت، ًٞال ًٖ الاؾخ٣غاع الؿ٩اوي  ألاما٦ً اإلا٣ضؾت. ٍو

غ بٌٗ الًىاحي، مشلما اقغها ؤٖاله، والتي الخدمذ ُٞما بٗض  وؿبُا، ؤصي بلى جٍُى

أ 2بمضًىت صمك٤.

                                                 

والة صمكم ؛ ٢اعن مدمض صهمان، 73 -72، اإلاماليً واللثماهيحنصمكم بحن كصغ اهٓغ: ؤ٦غم الٗلبي،   1

م عا٤ٞ، الٟئاث . خى٫ الٟئاث ؤلاأ10 -5، في كهض اإلاماليً ظخماُٖت في بالص الكام: اهٓغ م٣الت ٖبض ال٨ٍغ

سيتالاظخماُٖت ومل٨ُت ألاعى في بالص الكام  ,Lapidus. ٢اعن:144 -111، 26 -25، ٖضص ، صعاؾاث جاٍع

Ira M., Muslim Cities in the Later Middle Ages, p. 79-85; “Muslim Urban Society in 

Mamluk Syria”, pp. 195-205.    .وهظا اإلاهضع زام بالٟترة اإلاملى٦ُت 

اثلخه مً ظّماُٖل 1210ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: الكُش ؤبى ٖمغ ابً ٢ضامت اإلا٣ضس ي )ث  2 م( الظي هاظغ ٖو

بلى صمك٤ واؾخ٣غ في مسجض ؤبي نالر زاعط باب قغقي، زم اهخ٣لىا بلى ٢غب هابلـ في الٟترة الهلُبُت 

ت للخىابلت، وؾمُذ الهالخُت وؿبت بلحهم، وهىا٥ شسهُاث  ؾٟذ ظبل ٢اؾُىن، ؤوكإوا مضعؾت وػاٍو

بُحن ؤزغي ظظوع ٖاثالتها جغظ٘ بلى ٞلؿُحن، وعخلىا بلى صمك٤ َلبا للٗلم ؤو في ؾبُل الجهاص يض الهلُ

؛ 5: 2، ؾحر ؤكالم الىبالءم( اهٓغ: الظهبي، 1246خمض اإلا٣ضس ي )ث. بض الىاخض بً ؤمشل مدمض بً ٖ

اصة، 319: 5، ألاكالمالؼع٦لي،  هه جىفي بضمك٤، له ؛ ًظ٦غ ؤ117 -116، صمكم في كصغ اإلاماليً؛ ه٣ىال ٍػ

ت في م٨خبت لُضن، جدذ ٖىىان " ليها ألاعبلحن، هظا هخاب في مأزغ الضًاع الكاميتمسَُى وهي  ثا"،خضً ٍو

. ال خصلىا كليها مً ؤؾخاطها ًىؾف ؾضان Leiden, Or. 26641م٣ضؾت في صمك٤، ًما٦جدخىي ٖلى ؤ



163 

غاُٞت هظ٦غ مجها، ؤّما ؤهّم ألاخُاء التي ٧اهذ جدُِ باإلاضً ىت، وجٓهغ َبُٗتها الُىبٚى

حي "الٗماعة" قغ٢ا، حي "اإلاُضان" و"ال٣بِباث" ظىىبا، ولهما صوع مغ٦ؼي في خُاة اإلاضًىت، 

و"ال٣ُٗبت" في قما٫ اإلاضًىت،  "الكاٚىع" في الجىىب الكغقي مً الباب الهٛحر،

غها ؤٖاله. بياٞت بلى ٦ثرة "ال٣ىىاث" ٚغبي اإلاضًىت، و"الهالخُت" قمالي اإلاضًىت، ٦ما ط٦و

وظىص اإلاؿاظض واإلاضاعؽ، التي ٧اهذ زاعط اإلاضًىت، ولم ًب٤ مجها في الٟترة الٗشماهُت بال 

َرب، واإلاضاًٞ السانت التي ٧اهذ في اإلاضًىت وزاعظها، والتي 
 
ال٣لُل. ٖلُىا ؤال وٟٛل الت

ّضث لؤلمغاء، وؤًًا مّمً ٧ان له م٩اهت مغمى٢ت، ٧ان لها جإزحرأ ِٖ ٖلى الخمضن والامخضاص  ؤ

اظُه ؤن جؼاًض ٖضص الؿ٩ان في الٟترة اإلاملى٦ُت ؤصي بلى  1الٗمغاوي. ٌكحر الباخض ؾٞى

                                                                                                                       

ق٪ ؤن صمك٤ في الٟترة اإلاملى٦ُت ٧اهذ مداَت بالبُىث واإلاضاعؽ واإلاؿاظض وألاؾىا١، وبطا ط٦غها مشاال 

، ومٗٓمها ٧اهذ مضاعؽ صًيُت باليؿبت للمضاعؽ ٣ٞض ونل ٖضصها في الٟترة اإلاملى٦ُت ؾخا وزماهحن مضعؾت

للمظهب الكاٞعي والخىٟي والخىبلي، الن اإلاال٨ُت لم جدٔ بم٩اهت مغمى٢ت في ؤًام اإلامالُ٪، و٧اهذ ؤو٢اٝ 

اإلاضاعؽ ٦شحرة لهٝغ ج٩لٟت الخٗلُم ٞحها وال٣ُام بإمغها، ل٨ً مً ظاهب آزغ ٞان اإلاضاعؽ التي و٢ٗذ في 

اصة، يىاحي صمك٤ ٧اهذ واؾٗت، مشل مضاعؽ الها حرهما، اهٓغ: ه٣ىال ٍػ صمكم في لخُت وألاجاب٨ُت ٚو

 Raymond, A., Arab Cities in the Ottoman. ٢اعن باليؿبت للهالخُت ؤًًا: 121، كصغ اإلاماليً

Period, p. 94. Lapidus, I. M, Muslim Arab Cities in The Later Middle Ages, p. 65-89. أ

1  Sauvaget, J., “Esquisse d‟une historie de la ville de Damas”,pp. 421-422.  :٢اعن

خى٫ ما ٢ام به الٓاهغ بُبرؽ، خُض ًظ٦غ  291-277، صائغة اإلالاعف ؤلاؾالميتهاعجمان، ماصة صمك٤، 

م  اإلاال٠ ؤن صمك٤ ٖاصث بلى ؾاب٤ اػصهاعها، مً ظاهب حكُِض وبىاء اإلاضاعؽ واإلاؿاظض اإلاسخلٟت، بالٚغ

ً وؿبُا. مً ؤن اإلاضًىت ؤنا بها بٌٗ ال٠ًٗ مً هاخُت الٗمغان في ٖهض الؿالَحن اإلامالُ٪ اإلاخإزٍغ

اث التي بدىػجىا، زام  ش اللضؽ وخى٫ اهخمام الٗشماهُحن باألما٦ً اإلا٣ضؾت، ٞمً بحن اإلاسَُى جاٍع

، إلاال٠ مجهى٫، ُٞبضو ؤن اهخمامهم ٧ان في ٞلؿُحن، هسو بالظ٦غ بِذ اإلا٣ضؽ ويىاخحها والخليل

ويىاخحها وما ًدُُها مً ؤما٦ً م٣ضؾت مسخلٟت، ل٨ً هظا ال٨خاب ال ٌكحر بلى الٗال٢ت بحن وظىص والسلُل 

أألاما٦ً اإلا٣ضؾت والامخضاص الٗمغاوي إلاضًىت مُٗىت.
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٣ت  ٣ت" ظىىب ٚغبي صمك٤، والشاهُت "ؾٍى وظىص ياخُخحن ظضًضجحن ألاولى: "الؿٍى

٤ الهالخُت. أ1ناعوظا"، و٢ض وكإث ٖلى ٍَغ

غ اإلاضًىت ؤهمها،  .6 ؤّما في الٟترة الٗشماهُت ٞشمت ٖىامل ٖضًضة ٧ان لها جإزحر ٖلى جٍُى

٢اٞلت الدج الكامّي التي ٧اهذ جسغط مً صمك٤، و٧ان لها جإزحر ا٢خهاصّي ٖلى الؿ٩ان 

اإلادلُحن ٞحها، و٦ظل٪ الدجاط الىاٞضًً بلى صمك٤ بُٛت السغوط م٘ ال٣اٞلت بلى اإلاضن 

ه٠ًُ بلى ما وعص ؤٖاله، ُبٗض اإلاضًىت ًٖ الخضوص الؿُاؾُت، ألامغ  اإلا٣ضؾت في الدجاػ.

٨نى صازل ؾىع اإلاضًىت وبهما زاعظها.  أالظي ؤصي بلى ٖضم اهخمام الىاؽ بالؿ 

 ٤ بىاًء ٖلى طل٪ جُىعث الًىاحي والخاعاث اإلاسخلٟت، هسو بالظ٦غ "حّي اإلاُضان" ٞو

ىى، ختى ؤنبدذ مضًىت صمك٤ وؾِ هظا ال أ 2ٗمغان الهاثل الظي ًدُُها.صعاؾت ماٍع

مىهض الباخض ٌكحر  ؤلاؾالمُت اإلاضن ًٖ خضًشا نضع الظي ٦خابه في (.Raymond A) ٍع

 ٧ىنها وخلب، ال٣اهغة مشل ؤزغيأ مضن ًٖ جمّحزث صمك٤ ٢ض مضًىت ؤّنأ الٗشماهُت، الٟترة في

                                                 

اظُه،   1 اظُه في باَعـ ٖام  صمكم الكاماهٓغ: ظان ؾٞى ( 1935)ؾلؿلت مدايغاث ؤل٣اها ؾٞى

وظا وؿبت بلى ناعم الضًً .ًظ٦غ في ال٨خاب ؤن اؾم ناعأ95-94ٞغام البؿخاوي، وجغظمذ للٗغبُت بىاؾُت ب

أم(. 1343خض ؤمغاء الىانغ مدمض بً ٢الوون )ثناعوظا ؤ

م عا٤ٞ، ٢اٞلت الدج الكامي، اهٓغ خى٫ مؿإ  2 سيتلت الدج: ٖبض ال٨ٍغ  –5: 6، ٖضص مجلت صعاؾاث جاٍع

اهٓغ ؤًًا  .Rafeq, A. K. The Province of Damascus 1723-1783,pp .21-30. و٦ظل٪:28

. 345: 2، اإلاىاهب ؤلاؾالميت في اإلامالً واإلاداؾً الكاميتباليؿبت لخي اإلاُضان: ابً ٦ىان الضمك٣ي، 

في الٟترة  ؤن حي اإلاُضان الظي ٧اهذ جسغط مىه ٢اٞلت الدج الكامي ٢ض بغػأ Sauvaget ٌكحر الباخض

 ٚغبي صمك٤ مىظ الٟترة اإلاملى٦ُت، اهٓغ م٣اله: هه ٧ان ٢اثما و٦ظل٪ حي ال٣ىىاث ٣ً٘الٗشماهُت، ل٨ً ًبضو ؤ

Sauvaget, J., “Esquisse d‟une historie de la Ville de Damas”, pp. 461- 480.  ٌكحر هاعجمان

٤  ثالظي ٦خب ماصة "صمك٤" في صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت ؤن الباقاوا ألاجغا٥ اوكئىا مسجضًً ٖلى ٍَغ

اإلاُضان، ألاو٫ الضعوَكُت الظي بىاه صعوَل باقا، والشاوي الؿىاهُت الظي بىاه ؾىان باقا. وهىا٥ مؿاظض 

اظُه،  . حكحر 103، صمكم الكامؤزغي مشل مديي الضًً بالهالخُت، والٗؿالي في ال٣ضم، اهٓغ: ؾٞى

ىى بلى   Marino, M., Le Faubourg du Mīdān، اهٓغ: ٟترة الٗشماهُتجُىع حي اإلاُضان في الالباخشت ماٍع

à Damas à l’époque ottomane, pp.116-122.  ،عا٤ٞ، مٓاهغ ؾ٩اهُت مً صمك٤ في الٗهض الٗشماوي

سيت، أ.26 -5 صعاؾاث جاٍع
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٣ا وجًم البدغ ًٖ بُٗضة ا، ٍَغ  ال٣غنأ مىظ الٗشماهُت الٟترة في جىؾٗها بلى ؤصي الظي ججاٍع

 هدى ؤي الٛغب هدى ؤؾىاعها زاعط بلى جىؾٗذ و٢ض ٖكغ، الخاؾ٘ وختى ٖكغ الؿاصؽ

 في ُبني الظي ؤو ألا٢ضام ال٣ضم مسجض وظىص بؿبب الجىىب وهدى وال٣ىىاث، ؾاعوظا ؾى١أ

أ 1".وال٣ىىاث ال٣بِباث" مشل ؤزغيأ وؤما٦ً ٖكغ الؿاصؽ ال٣غنأ

غافي الؿاا٫ الظي ًُغح في هظا اإلاجا٫، وأ هل هىا٥ ٖال٢ت بحن الخىؾ٘ الٗمغاوي والُىبٚى

للمضًىت وبحن وظىص ؤما٦ً م٣ضؾت ٞحها ؤو بال٣غب مجها؟ مشل جغب ومؿاظض وم٣اماث 

أوؤيغخت وؤما٦ً ؤزغي ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها.

بحن الخىؾ٘ ه٨ٟغ مً الىاخُت الٗملُت بىظىص ٖال٢ت مباقغة وؤخُاها ٚحر مباقغة 

غافي -الؿ٩اوي اع الجٛغافي، ٞهىا٥  -الضًمٚى وبحن وظىص ؤو بىاء ؤما٦ً م٣ضؾت في هظا ؤلَا

ال٨شحر مً ال٣غي واإلاضن ؤلاؾالمُت التي ُبِىِذ هدُجت وظىص شسهُت لها م٩اهت صًيُت 

أ 2مغمى٢ت، بياٞت بلى ؤهمُتها في هٟىؽ الىاؽ صًيُا وعوخاهُا.

ه ٧ان هٕى مً "
ّ
الامخضاص الٗمغاوي" الظي ؾاٖض ٖلى جىؾ٘ صمك٤ ٖمغاهُا وكحر ؤًًا ؤه

غاُٞا، هدُجت لٗىامل صًيُت، جخٗل٤ في بٌٗ ألاخُان في بىاء مؿاظض ؤو ػواًا، ؤو  ىبٚى َو

سُت في بٌٗ ألاخُان. وال وٟٛل ؤًًا  ؤيغخت ؤو مضاعؽ صًيُت ؤو شسهُاث صًيُت وجاٍع

بالص الكام، ٧ىنها خل٣ت ونل  الٗامل الا٢خهاصي الظي ًمحز صمك٤ ًٖ ب٣ُت اإلاضن في

ت بحن بالص الكام مً ظاهب، والدجاػ ومهغ مً ظاهب آزغ، باإلياٞت بلى وظىص  مغ٦ٍؼ

٣ي  . ل٨ً مً ظاهب آزغ ٢ض (physical aspect)ٖىامل ؾُاؾُت ال جخٗل٤ بالٗىهغ الٟحًز

أج٩ىن هظه الٗىامل ظاهبا مؿاٖضا بهىعة وؿبُت باليؿبت لخُىع وجمّضن اإلاضًىت. 

                                                 

خى٫ مسجض ال٣ضم ٣ًا٫  .Raymond, A., Arab Cities in the Ottoman Period, pp. 2-26اهٓغ:  1

أاع ؤ٢ضام ألاهبُاء في هظا اإلا٩ان، ؤو آزاع ؤ٢ضام الىبي مىس ى ٖلُه الؿالم بال٣غب مً هظا اإلا٩ان.بن آز

ؾباهُت، خُض هجض مضًىت ٢ض ؤ٢ُمذ في مضًىت ٚلِؿُا ؤلاأ Santiagoهإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؾان ظا٥   2

ٖلى اؾمه، وألامشلت ٢ض ج٩ىن ٖضًضة في هظا اإلاجا٫، خُض هجض الٗضًض مً ال٣غي التي ٢ض ؤ٢ُمذ بؿبب 

أوظىص شسهُت لها ٢ضؾُت مُٗىت ٦ما ؾيكحر الخ٣ا. 
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ت في ٢ض  ٩ًىن مً اإلام٨ً ؤن جمشل مؿإلت "الامخضاص الٗمغاوي" بك٩ل ٖام مك٩لت خٍُى

بَاع مك٨الث الخدًغ ؤو الخمّضن، وال ًغظ٘ ألامغ بلى ألاهمُت التي ًخمحز بها اإلا٩ان ًٖ ب٣ُت 

وممحزاجه. ٚحر  (urban place)ألام٨ىت، وبهما ٢ض ٌٗىص بلى َبُٗت اإلا٩ان الخًغي ؤو اإلاضوّي 

بت جدضر في البِئت ؤن هظا الاأ
ّ
مخضاص اإلاكاع بلُه ال ًم٨ً ؤن ًيكإ مً ٞغاٙ، ألهه ٖملُت مغ٦

ت. أ1الخًٍغ

ؤّما الٗىامل التي جاصي بلى الامخضاص الٗمغاوي بك٩ل ٖام، ًٟٞال ًٖ الٗىامل التي 

ط٦غهاها ؾاب٣ا، هسو بالظ٦غ ما ًخٗل٤ بمضًىت صمك٤، هجض ؤنها جغجبِ ؤًًا بُبُٗت 

غأ م ؤوٞه الساإلا٩ان ْو هه في بٌٗ ألاخُان ٢ض ًدضر الامخضاص انت وحجم الؿ٩ان، بالٚغ

باإلا٣ابل هجض  2الٗمغاوي بهىعة جل٣اثُت، ل٨ً في هظه الخالت ال ًد٤٣ ألاهضاٝ اإلايكىصة.

ت مشلما خُٓذ مضًىت صمك٤  مضًها ؤزغي في بالص الكام لم جدٔ بإهمُت ا٢خهاصًت ؤو بصاٍع

سُت ؤلاؾالمُت اإلاسخلٟت، هسو بالظ٦غ ال٣ضؽ والسلُل خُض هجض بال٣غب  في الٟتراث الخاٍع

مجهما، الٗضًض مً ألاما٦ً اإلا٣ضؾت، وجخًمً م٣اماث ؤهبُاء وؤولُاء وشسهُاث صًيُت 

اإلاضًيخحن اإلاظ٧ىعجحن امخضاصا ٖمغاهُا،  في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي. ل٨ً ال هجض فيسُت لها ؤهمُت وجاٍع

ت وظىاهب مغ٦بت مً هاخُت اإلاباوي في صازلها  مشلما هجض في صمك٤ التي ج٨مً ٞحها اؾخمغاٍع

أ 3وزاعظها.

                                                 

أ .Elias G., Metropolis Values in Conflict, pp. 35-70ًم٨ً مغاظٗت:  1

أ.Berry, B., The Human Consequences of Urbanizations, pp. 22-30اهٓغ  : 2

ىامل صًيُت   3 غافي هىا٥ ٖال٢ت بحن اػصًاص وؿبت ٖضص الؿ٩ان ٖو خى٫ الخُىع الٗمغاوي والُىبٚى

وا٢خهاصًت وبحن الخُىع الُىبىٚغافي للمضًىت، وهظا ال هجضه في مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ 

م اػصًاص ٖضص ؾ٩ان اإلاضًىت في الٟترة اإلاملى٦ُت بٗض اؾترصاص اإلاضًىت مً باإلا٣اعهت م٘ مضًىت صمك٤ ٚع

اًت ألاما٦ً اإلا٣ضؾت مً ٢بل الؿالَحن اإلاملى٦ُحن، و٦ظل٪ هجض هجغة الىاؽ بلى  الهلُبُحن، ًٞال ًٖ ٖع

بىا الِٗل جدض ْل ؤلاؾالم جغ٧ىا الٗغا١  بالص الكام وبِذ اإلا٣ضؽ، هسو بالظ٦غ اإلاؿلمحن الظًً ٚع

غجر وجىأ م ؤن جؼاًض الؿ٩ان جًاء٫ في ال٣غن السامـ ٖكغ اإلاُالصي، ٍو ظهىا هدى الكام ومهغ. ٚع

اإلااعزىن طل٪ بلى ٖاملحن، ؤولهما: ألاوبئت وزاهحهما الؼالػ٫ في ال٣غن اإلاظ٧ىع ؤٖاله، ه٠ًُ الٓغوٝ 

سُت التي واظهتها اإلاضًىت مىظ بضاًت الهغإ ؤلاؾالمي ترة ؤلاؾالمُت ألاولى الهلُبي ابخضاء مً الٟ -الخاٍع
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ذّي ٞةّن ه٣ُت الاهُال١ ألاولى: ؤهه ًجب ؤن ٩ًىنأ ٘ ججّمأ بمشابت مً ظاهب البدض الخاٍع

(agglomeration) ٪ًمان باٖخ٣اصاث مُٗىت ؤلاأ، له باألؾاؽ خاظاث عوخاهُت صًيُت، و٦ظل

حر طل٪ مً هظه  مشل الكٟاء بىاؾُت اإلا٩ان اإلا٣ضؽ، واؾخجابت الضٖاء بجاهبه، ٚو

غ ؤو ج٩ّىن ؤما٦ً م٣ضؾت مسخلٟت. أ 1الجىاهب، التي جاصي بلى ججضص ؤو جٍُى

٤ بىظىص ؤما٦ً م٣ضؾت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها، و٢ض ؤّما ه٣ُت الاهُال١ الشاهُت: ٞخخٗل

٩ًىن الجاهب الهاّم، ٠ُ٦ جخم٨ً هظه ألاما٦ً ظظب الؼّواع، لل٣ُام بمسخل٠ ال٣ُىؽ 

حر الغؾمُت؟ وهم مً ظاهب مٗحن "اإلاؿتهل٩ىن" للخاظاث  ت ٚو ُّ ت الغؾم ُّ والكٗاثغ الضًي

ه مً ظاهب ه٣ُت الاهُال١
ّ
الشاهُت، جخالءم والبدض  الضًيُت والغوخاهُت. مً اإلاٗلىم ؤه

ا مً زال٫ الجاهب الضًني، ٞة الضًني، ل٨ً ًً ن ٦باع الٗلماء ًيكئىن في اإلاضن اإلاسخلٟت ؤً

هسو بالظ٦غ اإلاضن ؤلاؾالمُت اإلاهمت، ٧ىنها ججظب بلحها اإلاش٣ٟحن، بؿبب وظىص اإلااؾؿاث 

حرهما. أ 2الٗلمُت والضًيُت ٞحها مشل اإلاضاعؽ واإلاؿاظض ٚو

                                                                                                                       

واخخال٫ اإلاضًىت بىاؾُت اإلاؿلمحن واهتهاء في الٟتراث الهلُبُت واإلاملى٦ُت والٗشماهُت، وج٣لباث هٓام 

، خُض اللضؽ في اللصغ اإلاملىويالخ٨م ٞحها، خُض لم ججض اإلاضًىت اؾخ٣غاعا مُٗىا، اهٓغ: ٖلي الؿُض، 

أ. 71ًىعص آعاء اإلااعزحن في م

ألاخُان ٖلى مشل هظه الٓاهغة في ؤما٦ً م٣ضؾت في الكام ججضصث ؤو ج٩ىهذ بؿبب ٢ض وٗثر في بٌٗ   1

وظىص ٦غاماث ْهغث بجاهب اإلا٣ام، ؤو ٢ضعة ٖلى الكٟاء، ؤو اؾخجابت الضٖاء، ولظل٪ ًلجإ الىاؽ لِـ 

اعة مشل هظه ألاما٦ً اإلا٣ضؾت، هسو بالظ٦غ: الضٖاء في مسجض ببغاهُم ٖلُه  ٢هغا ٖلى ٖامتهم بلى ٍػ

ت صمك٤ ًا٢ىث، ال ت ج٣٘ في َٚى ت بغػة وهي ٢ٍغ ؛ ؤو ججضًض مسجض 381: 1 معجم البلضان،ؿالم في ٢ٍغ

ت "  "، جدفت الحبيب فيما وعص في الىثيبال٣ضم ظىىب صمك٤ ٦ما وعص ألامغ لضي ابً َىلىن في مسَُى

أْهغ، خُض ظضصه ؤبى البر٧اث مدمض بً الخؿً بً َاهغ ٦ما وعص لضي اإلاال٠.   1وع٢ت 

مً اإلاٗغوٝ في هظا اإلاًماع ؤن الٗضًض مً اإلاضن ؤلاؾالمُت في بالص الكام )وزاعط بالص الكام(، ٢ض  2

ت والش٣اٞت مً ؤما٦ً بُٗضة، و٢ض اقغها في الٟهل الشالض  ظظبذ ال٨شحر مً الٗلماء ٧ل مً ًُلب اإلاٗٞغ

ا ال ٌٗني ٖضم وظىص مً صعاؾدىا بلى عخُل بٌٗ الٗلماء مً بِذ اإلا٣ضؽ بلى صمك٤ للخٗلم هىا٥، وهظ

مضاعؽ في بِذ اإلا٣ضؽ وبهما ؤن مضًىت صمك٤ ٧اهذ مغ٦ؼا للش٣اٞت. ؤما زاعط بالص الكام ٞىسو مً اإلاضن 

ؤلاؾالمُت، مضًىت ال٣اهغة. مً اإلاٗغوٝ ؤن اإلاضاعؽ والساه٣اث والؼواًا في بالص الكام وال٣اهغة ٧اهذ 
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ت مً هاخُت ؤزغي  ٞةّن وكإة اإلاضًىت ؤلاؾالمُت وجىؾٗها ٢ض جغجبِ بمٗاًحر خًاٍع

ت  غ اإلا٣ىماث الخًاٍع بؾالمُت. ٞمىظ بضاًت ؤلاؾالم، احؿٗذ الٗضًض مً اإلاضن، هدُجت لخٞى

غاُٞت للمضًىت،  ألاؾاؾُت لها، هسّو بالظ٦غ اػصًاص ٖضص الؿ٩ان، والُبُٗت الُبٚى

ٞحها، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اإلاؿاظض واإلاضاعؽ باإلياٞت بلى اإلااؾؿاث الضًيُت اإلاسخلٟت 

أ 1ٖلى ازخالٝ مظاهبها التي جض٫ ٖلى مؿخىي خًاعي مٗحن.

٣ا  ل٨ً مً اإلاٟغوى ظضال ؤن الامخضاص الٗمغاوي ل٩ل مضًىت ًسخل٠ ًٖ ألازغي، ٞو

غ في وكإتها.
ّ
مً ظهت ؤزغي ٖلُىا ؤن هضع٥ الٗال٢ت بحن ب٢امت اإلاضن 2للٗامل ألاؾاس ي الظي از

إلاسخلٟت والضًً، وهي ٖال٢ت ٢ضًمت، ختى ؤّن ؤوعوبا في الٗهىع الىؾُى اعجبُذ بٌٗ ا

خباع صوع ال٨ىِؿت في هظا الجاهب. أمضنها بهظا الٗامل، ُٞما بطا ؤزظها بٗحن الٖا

ّهخائج الضعاؾت

وؿخيخج ؤّن الامخضاص الٗمغاوّي في مضًىت صمك٤، ٢ض ازخل٠ ًٖ الخمضن السام باإلاضن  

زغي، مشل مضًىت ال٣اهغة ؤو مضن الٗغا١ التي ؤ٢ُمذ بؿبب وظىص ؤما٦ً ؤلاؾالمُت ألاأ

حرهما.  3م٣ضؾت ٞحها، وخُٓذ بإهمُت في ال٨ٟغ الكُعّي ؤلاؾالمّي، مشل الىج٠، و٦غبالء ٚو

                                                                                                                       

ى الخ٩ام اإلاؿلمىن بوكاء اإلاضاعؽ ختى ؤنها امخضاصا لخغ٦ت ؾيُت، بؿبب الضٖىة الكُُٗت، و٢ض جبن

أؤنبدذ ماؾؿاث عؾمُت في اإلاضن ؤلاؾالمُت اإلاسخلٟت. 

أ. 542، صمكم في هـغ ألاهضلؿيحنعبما ٨ٌٗـ هظا الخُىع مضًىت صمك٤: عاظ٘: نالح الضًً اإلاىجض،   1

مً اإلاضن في الٗغا١ ٖلى ٢ض ٩ًىن الٗامل الضًني له ؤهمُخه باليؿبت لضعاؾدىا، ٞمً اإلاٗغوٝ ؤن الٗضًض   2

ذ ؤلامام ٖلي ٦غم  ؾبُل اإلا٣اعهت وكإث هدُجت لهظا الٗامل، ٞمضًىت الىج٠ في الٗغا١ جُىعث بؿبب يٍغ

هللا وظهه، و٦غبالء اعجبُذ ب٣بر الخؿحن ٦غم هللا وظهه، وال٩اْمُت اعجبُذ باإلاكهض ال٩اْمي الظي اقتهغ 

ل التي ٞحها ٢بر مىس ى ال٩اْم. بباب الخبن، وهى مدلت ٧اهذ بال٩اْمُت و٧ان اإلا ىي٘ ًلخه٤ بم٣ابغ ٢َغ

 .٢Raymond. A., The Great Arab Cities in the 16th-18th Centuries, pp.1-10اعن: 

سيت ليكإة وجؼىع اإلاضن اللغبيت ؤلاؾالميتاهٓغ: مهُٟى ٖباؽ اإلاىؾىي،   3 خُض  58، اللىامل الخاٍع

ٌكحر ال٩اجب ان الٗامل الضًني ٧ان واضخا في وكىء ٖضة مً اإلاضن الٗغا٢ُت، ٞدى٫ مكهض الخؿحن عض ي 

ت.  ذ ؤلامام ٖلي ؾبب في ب٢امت مضًىت الىج٠ ٢غب ال٩ٞى هللا ٖىه وكإث مضًىت ٦غبالء، في خحن ٧ان يٍغ

اعة اإلاؿلمحن لهظه اإلاضن ٖلى ٢ُامها وجُىعها، باإلا٣اعهت م٘ ال٣اهغة ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٩ٞان  و٢ض ؾاٖضث ٍػ



169 

ٚحر ؤّن هظه الخجمٗاث والًىاحي الؿ٩اهُت التي ؤخاَذ بمضًىت صمك٤ مً ظهاث مسخلٟت 

خُت الجىىبُت، ؾاٖضث بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى وظىص هسو بالظ٦غ الىاخُت الكمالُت والىا

الامخضاص الٗمغاوي ؤو جُىع اإلاضًىت بك٩ل ملمىؽ، لِـ ألؾباب بُئُت ؤو مٓاهغ ؾ٩اهُت ٦ما 

هى الخا٫ باليؿبت إلاضن ٢ض جُىعث في الٗهىع الىؾُى في بالص الكام، ؤو في ؤوعوبا، بل 

حن ٞحها، هسو بالظ٦غ ألؾباب صًيُت، مشل ٢ُام مضًىت بؿبب وظىص م٩ان م٣ضؽ مٗ

ؾباهُت، والظي ًجظب في مضًىت ٚلِؿُا ؤلاأ (Saintiago de Compostela)ال٣ضٌـ ٣ٌٗىب 

ً مً ؤهداء مسخلٟت مً ؤوعوبا. أ 1الؼاثٍغ

هسلو بلى ال٣ى٫ ؤّن مضًىت صمك٤، ٢ض امخضث ٖمغاهُا مً الساعط بلى الىىاة، بؿبب 

لٟت هسو بالظ٦غ مسجض ال٣ضم ظىىبي ألاما٦ً اإلا٣ضؾت التي جدُِ باإلاضًىت مً ظهاث مسخ

م( في 1155م( في الكما٫، ومدلت الكُش ؤعؾالن )ث. 1210اإلاضًىت، ومسجض ؤبي نالر )ث. 

حر طل٪ مً اإلاغا٦ؼ الضًيُت والغوخاهُت. ّ 2الكغ١ ٚو

ّ

  

                                                                                                                       

غاى ؾُاؾُت، خُض اوكإ الٟاَمُىن ال٣اهغة ألؾباب ؾُاؾُت ٖىض حؿلمهم الخ٨م، اهٓغ: ؤخمض  طل٪ أٚل

، ؛ اإلاىؾىيأ81، مدمض ٖبض الؿخاع ٖشمان، اإلاضًىت ؤلاؾالمُت، 17، مؿاحض اللاهغة ومضاعؾها٨ٞغي، 

سيت ليكإة وجؼىع اإلاضن اللغبيت ؤلاؾ ش صمكم؛ ٢اعن: 200 -53، الميتاللىامل الخاٍع ، البً ؤبي جاٍع

أخى٫ جإزحر ألاما٦ً الضًيُت ٖلى جُىع مضن الكام.  92-61العجاثؼ،

أ.Melczer, William., The Pilgrim’s To Santiago de Cmpostela, pp. 82-90 اهٓغ:   1

 في َىلىنأ ابً بِىما ؛13 ،ؤلاقاعاث الؿالم، ٖلحهم ألاهبُاء ؤ٢ضام بنها ٣ًا٫ ألا٢ضام مكهض الهغوي ًظ٦غ 2

 وزاعظه اإلاسجض، في الؿالم ٖلُه مىس ى الىبي ؤ٢ضام آزاع ًظ٦غ ،الىثيب في وعص فيما الحبيب جدفت: ٦خابه

 ؤ٢ُمذ صمك٤، مضًىت يىاحي مً ٦بحرة وظه، خى٫ مسجض ؤبي نالر : ياخُت2 وع٢ت ألاهبُاء، ؤ٢ضام آزاع

 ؤبى مجهم صمك٤، بلى مخجهحن ،مجها الٗلماء مً الٗضًض عخل خُض اإلا٣ضؽ، لبِذ الهلُبُحن اخخال٫ زغب ٖلى

قغقي. ؤما الكُش ؤعؾالن  باب زاعط نالر، ؤبي مسجض في ظماٖخه م٘ اؾخ٣غ اإلا٣ضس ي الظي ٢ضامت بً ٖمغ

 ٞهى ناخب ال٨غاماث اإلاكهىعة. 
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ّ:مصاصع ومغاحم الضعاؾت

ت: ؤ ابً ؤبي العجاثؼ، - ش خمض بً خمُض ألاؾضي، ؾلؿلت الضعاؾاث الكامُت وألامٍى جاٍع

أ.2000، ماؾؿت خماصة للضعاؾاث الجامُٗت واليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، صمكم

ت(، قمـ الضًً بً َىلىن،  - ثيبابً َىلىن )مسَُى
َ
ْدفت الَحِبيب ِفيَما َوَعَص ِفي الى

ُ
، ج

أ Or.2512، ع٢م.Leidenظامٗت 

ت( مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً ٢ضامت اإلا٣ضس ي الخىبلي،  - في مأزغ الخىبلي )مسَُى

اميت وؤماهً الاْؾِخَجابت فيها
ّ

أ. Or. 26641ع٢م  Leiden، الّضًاع الك

شابً ألازحر، ؤخمض بً ٖلي بً ألازحر،  - أ.1966، صاع ناصع، بحروث، اليامل في الخاٍع

، خىاصر الؼمان ووفياث الكيىر وألاكغانابً الخمص ي، قهاب الضًً ابً الخمص ي،  -

ت، صمك٤،  اإلا٨خبت أ1999الٗهٍغ

ألاكالق الخؼحرة في طهغ ؤمغاء الكام ابً قضاص، ٖؼ الضًً بً مدمض بً ٖلي بً ببغاهُم،  -

غة أ. 1991ال٣ؿم ألاو٫، ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت، صمك٤،  -، الجؼء ألاو٫أوالجٍؼ

ش مضًىت صمكمابً ٖؿا٦غ، ٖلي بً الخؿً بً ٖؿا٦غ،  -  1995 ، صاع ال٨ٟغ، بحروث،جاٍع

أ(. 1951)و٢ض اؾخسضمىا ؤًًا َبٗت صمك٤ ٖام 

ش ؤبي ػعكت الضمكليابً ٖمغو، ٖبض الغخمً بً ٖمغو،  - صاع ال٨خب الٗلمُت،  ،جاٍع

أ.1996بحروث، 

، هؼهت ألاهام في مداؾً الكامالبضعي الضمك٣ي، ٖبض هللا بً مدمض البضعي الضمك٣ي،  -

أهـ.1341اإلاُبٗت الؿلُٟت بمهغ، ال٣اهغة، 

ش صمكمابً ال٣الوس ي، خمؼة بً ؤؾض،  أ.1983، صاع خؿان للُباٖت واليكغ، صمك٤، جاٍع

أ.1997، وػاعة الش٣اٞت، صمك٤، فخىح البلضانؤخمض بً ًديى البالطعي،  البالطعي، -

أ.1979، صاع ال٨ٟغ، بحروث، ؤوؿاب ألاقغافالبالطعي، ؤخمض بً ًديى بً ظابغ البالطعي،  -

، ماؾؿت ؾحر ؤكالم الىبالءالظهبي، قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان الظهبي،  -

أ.1988الغؾالت، بحروث، 

أ.1979، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث، ألاكالمالؼع٦لي، زحر الضًً الؼع٦لي،  -
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، صاع ال٨خب ش اإلاضاعؽالضاعؽ في جاٍعالىُٗمي، ٖبض ال٣اصع بً مدمض الىُٗمي الضمك٣ي،  -

أ. 1990الٗلمُت، بحروث، 

اعاثالهغوي، ؤبى الخؿً ٖلي بً ؤبي ب٨غ الهغوي،  - ، هخاب ؤلاقاعاث بلى ملغفت الٍؼ

. ونضع مازغا 1953َىمحن(، اإلاٗهض الٟغوس ي بضمك٤، صمك٤،  -)جد٤ُ٣: ظاهحن ؾىعصًل

 .2002ال٨خاب بخد٤ُ٣ ٖلي ٖمغ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت، ال٣اهغة، 

 -بٍغل ،البلضان هخاب واضر، بابً اإلاٗغوٝ ظٟٗغ بً ٣ٌٗىب ؤبي بً ؤخمض ال٣ُٗىبي، -

أ.1967 لُضن،

ّالضعاؾاث الحضًثت

صمكم الكام في هصىص الغخالحن الاًبل، الكهابي، ؤخمض ألاًبل، ٢خِبت الكهابي،  -

أ.1998، م٨خبت ألاؾض، صمك٤، 2+1ط ، والجغغافيحن والبلضاهيحن اللغب واإلاؿلمحن

سيتألاًبل، الكهابي، ؤخمض ألاًبل، ٢خِبت الكهابي،  - ، ميكىعاث ملالم صمكم الخاٍع

أ.1996وػاعة الش٣اٞت، ؾىعٍا، 

ش بالص الكام في اللصغ اللثماويالبسُذ، مدمض ٖضهان البسُذ ،  - ، بدىر في جاٍع

 . 1992الجامٗت ألاعصهُت، ٖمان، 

ؿاث،  - ؿاث، مدمض ٖبض ال٣اصع زَغ اللمغاوي في مضًىت صمكم ختى ؤوازغ الخىؾم زَغ

ش بالص الكام، ٖمان، الحىم الفاػمي لبالص الكام ، 1992، اإلااجمغ الضولي السامـ لخاٍع

أ.428 -390

زىعي، عث٠ُ زىعي، ًٞل اإلا٣ضؾُحن الالظئحن بلى صمك٤ في بخُاء الٗمغان والخًاعة  -

ذ، )٣ٖض ٖام في هظه اإلاضًىت في الٗهىع الىؾُى، اإلااجمغ الٗلمي الضولي ل جامٗت بحر ٍػ

ذ، وخضة صعاؾاث البدغ خغوب ؤلافغهج وجإزحرها كلى فلؿؼحن(، 1992 ، ظامٗت بحر ٍػ

أ.1994ألابٌُ اإلاخىؾِ، 

م عا٤ٞ، ٢اٞلت الدج الكامي، مجلت  - سيتعا٤ٞ، ٖبض ال٨ٍغ ، ظامٗت 6، صعاؾاث جاٍع

أ .28-5، 1981صمك٤، 
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م عا٤ٞ، مٓاهغ ؾ٩اهُت مً صم - مجلت صعاؾاث ك٤ في الٗهض الٗشماوي، عا٤ٞ، ٖبض ال٨ٍغ

سيت أ. 26 -5، 1984ؤًاع،  16 -15، ظامٗت صمك٤، جاٍع

داوي،  - داوي، ٖبض ال٣اصع ٍع سها وجؼىعها وجغاثها وجؼىعها الٍغ مضًىت صمكم: جاٍع

أ.1996، صاع البكاثغ، صمك٤، اللمغاوي واإلالماعّي

اصة،  - اصة، ه٣ىال ٍػ ، ماؾؿت ٞغه٩لحن للُباٖت واليكغ، بحروث، صمكم في كصغ اإلاماليًٍػ

أ.1996

ضان،  - ضان، ظىعجي ٍػ ش الخمضن ؤلاؾالميٍػ ، ميكىعاث صاع م٨خبت الخُاة، بحروث، جاٍع

أص.ؽ.
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ّمً هدا بلى هىاصع جحا  [بعقاص  ] مسؼىػتمً ؤصب الىىاصع: هـغة في 

أ1حمم الفلحر بلى هللا حلالى ًىؾف بً الىهيل اإلايلىّيّ

ّملضمـــــت

وعصث شسهُت جخا في الٗضًض مً اإلاالٟاث ال٨الؾ٨ُُت التي خغم مالٟىها ٖلى  ل٣ض

ظم٘ هىاصعه، ولم حٟٛل بٌٗ مداٞل الضعاؾاث الخضًشت هظه الصسهُت وشسهُاث 

 .F)هؼلُت ؤزغي، طإ نُتها، في ال٣غن الشامً مُالصًا، هسو بالظ٦غ مً اإلاؿدكغ٢حن

Rosenthal, Ch. Pellat, J. Sadan, Ulrich Marzolph)
، ومً الباخشحن الٗغب، ٖبض 2

                                                 

 .Cم( وعصث جغظمخه لضي بغو٧لمان: 1689هى ًىؾ٠ بً مدمض اإلاُلىي اإلاٗغوٝ بابً الى٦ُل )ث.   1

Brockelmann, GAL S2: p. 414, 637.  ت ظامٗت ًل ل٣ض اٖخمضها في هظه الضعاؾت ٖلى مسَُى

[Yale University], Landberg 258.   ٪بضو ؤن اليسست في مجمٕى ًغجبِ باألصب الهاػ٫، وصلُل طل ٍو

ت في هظا اإلاجمٕى ٦ىا ٢ض اؾخسضمىاها في م٣الت خى٫ الصسهُت ألاصبُت الهاػلت "مؼبض  وظىص مسَُى

ت  اإلاضوي" و٢ض وكغها اإلا٣الت في مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت وآصابها في ؤ٧اصًمُت ال٣اؾمي، ؤما ٖىىان اإلاسَُى

ت  ت  Yaleٞهى "بجداٝ اإلاخىصص بإزباع مؼبض" )مسَُى اإلاظ٧ىعة ؤٖاله(. ٌكحر ًىؾ٠ ٦ظل٪ بلى مسَُى

ُاهُت ٞحها هو : بعق ي، )ال٣ؿم الكغقي: اإلا٨خبت البًر (. 6646اص مً هدا بلى هىاصع جخا ، اإلايؿىبت للؿَُى

، بٛضاص -، َبٗت ظضًضة ، ميكىعاث الجمل ، ٧ىلىهُاألاصب الهاٌػ وهىاصع الثلالءاهٓغ: ًىؾ٠ ؾضان ، 

وقاع٫ بال في ماصة جخا في صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت  .38(، م1983)الُبٗت ألاولى وكغث في ٩ٖا  2007

ت في ظامٗت "ًل"، هُى هاًٞ )ًظ٦غ  . 1203(، ع٢م Yale, New Havenوظىص وسست ؤزغي لىٟـ اإلاسَُى

ظ٦غ ًىؾ٠ ابً الى٦ُل ومسُىَت ًل في بدض  . ٦ما ؤن 2اإلا٣خبـ ؤصهاه في هامل  F. Rosenthalٍو

التي ( اإلاظ٧ىعة ؤٖاله وعؾالت بعقاص مً هدا البً الى٦ُل اإلاُلىي Yaleعوػهخا٫ ٌكحر بلى مسُىَت ًل )

غاُٞت في :  أ.JAOS, 83/4 (1993), pp. 256-257جخًمجها ن وطل٪ يمً بخضي م٣االجه البِبلُٚى

 ,R. Basset, Recherches sur Si Djoh’a et les anecdotes qui lui sont attribuéesاهٓغ:   2

dans: Les fourberies de Si Djeh‟a, Paris, 1892, pp. 1-97; idem. Revue des traditons 

populaires,: 1001 Contes, récits et legends arabes, Paris, 1924, I, pp. 51-69; A. 

Wesselski, Der Hodscha Nasred-din, Türkischi, arabissche, berberische, maltesische, 

sizilianische, kalabrische, kroatische, serbische und griechische Märlein und 

Schwänke, i-ii, Weeimar, 1911. F. Rosenthal, Humor in early Islam, Leiden, 1956, p. 9 

; U. Marzolph, Nasr al-Din Khodja, EI² VII New Edition, Leiden, (1993), pp. 1018-
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باؽ مدمىص ال٣ٗاص، حرهما(. الؿخاع ٞغاط ٖو ال ق٪ ؤن شسهُت جخا حٗخبر ألا٦ثر  ٚو

اهدكاعا بل همىطظا همُُا لل٩ٟاهت باإلا٣اعهت م٘ شسهُاث ٩ٞاهُت ؤزغي في ألاصب الٗغبي، 

الٗبر، وبهلى٫  وؤبي ٦صسهُت ؤقٗب، ومؼّبض اإلاضوي، وؤبي الُٗىاء، وؤبي صالمت، والجّماػ

حرها مً شسهُاث جغ٦ذ ؤزغها في الخ٣ل ال٩ٟاهي والهاػ٫. أٚو

ال وٟٛل ؤّن البِئت الٗغبُت مىظ ال٣غن الشاوي للهجغة، )زانت في م٨ت واإلاضًىت( ٢ض لٗبذ  

م ما جٟغيه البِئت مً ظّضًت وخؼم في هظا  صوعا في ال٩ٟاهت والىاصعة واإلاىاص الهؼلُت، ٚع

ع بلُه الباخض ًىؾ٠ ؾضان في ٦خابه "ألاصب الهاػ٫ وهىاصع الش٣الء"، اإلاًماع، وهظا ما ؤقا

                                                                                                                       

1020; U. Marzolph, Persian Nasreddiniana: acritical review of their history and 

sources, 1990, pp, 236-250; Ch. Pellat, “Djuha”, in: EI² II, Leiden, (1991), pp. 590-

592; ibid. “al-Djidd wa‟l-Hazl”, in : EI² II, Leiden, (1991); pp. 536-537; J. Sadan, “The 

Nomad versus Sedentary Framework in Arabic Literature” Fabula XV (1974), pp. 59- 

سه، خمض، ؛ خؿً خؿني ؤ20 -7، م ألاصب الهاٌػ وهىاصع الثلالءًىؾ٠ ؾضان،  ٢اعن: .86 جحا ، جاٍع

؛ ُٖاء هللا باقا، جخا ال٣اض ي، 36-20، م1950، ال٣اهغة، هىاصعه، خياًاجه، كلمه، زىاعكه، فلؿفخه

، ؤزباع جحا؛ بٌٗ اإلاهاصع بالٗغبُت: ٖبض الؿخاع ٞغاط، 66 -54، م1952، 993، ع٢م مجلت الغؾالت

دت، 63 -25، م 1954ال٣اهغة،  ؛ ٖباؽ 80 -77، م1962، بحروث، الفياهت كىض اللغب؛ ؤهِـ ٍٞغ

ؤصبىا ؛ ٖبض الٛني الُٗغي، 140 -136، ال٣اهغة، ص.ؽ مجحا الظاخً اإلاضحًمدمىص ال٣ٗاص، 

، جحا اللغبي وفلؿفخه في الحياة والخلبحر؛ مدمض عظب الىجاع، 27 -22، م1970، بحروث، الظاخً

ذ،  ضعي الىجاع بإن شسهِخه خ٣ُ٣ُت(؛ خؿً مٛىُت،  30 -20، م1978ال٩ٍى ، بحروث، فياهت اللغب)ٍو

كغاكىف ؛ ٢اعن: ٞاعو١ ؾٗض، 50-20، م1988، ص.م، هىاصع جحا؛ زلُل جاصعؽ، 66 -60، م1982

؛  66 -60،م 1991، بحروث، هىاصع جحا وكغاكىف؛ هضًم ٧امل، 27 -12، م1990بحروث،  وهىاصعه،

هىاصع جحا ؛ مدمض مدغػون، 40 -33، م1994، بحروث، هىاصع جحا وؤقلب وػغائفهمااملحن وؿِب، 

دت، 50-30، بحروث، ص.ث، مالىبرّي اى ٢ٍؼ ، نُضا، الفياهت والضحً في الترار اللغبي اإلاكغقي؛ ٍع

 25 -17، م2000، صاع ابً خؼم، هىاصع جحا الىبرّي خ٨مذ قٍغ٠ الُغابلس ي،؛ 259 -247، م1998

الفياهت في ههغ الضًً(؛ ؤخمض الخىفي،  [خُض جغظم هىاصع جخا مً التر٦ُت )لُاث٠ زىظت ]ؤو زىاظه

ك٪ 40 -15، م2001ال٣اهغة،  ألاصب، . وكحر بإن باؾُه ٢ض ؤقاع بلى الترظمت التر٦ُت ًٖ الٗغبُت، َو

أ ٖىض ألاجغا٥، ؤما اإلاؿدكغ١ هاعجمان ٣ُٞى٫ ؤن هىاصع جخا هي بمشابت مل٪ لؤلصب الٗالمي.بىظىص جخا 
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 1خُض ًظ٦غ بٌٗ اإلاالٟحن الظًً امتزظذ ٦خاباتهم بمؿل٪ مً الجض جاعة والهؼ٫ جاعة ؤزغيأ

 وكحر بان هظه البِئت م(.1038م( والشٗالبي )ث. 889م( وابً ٢خِبت )ث. ٧869الجاخٔ )ث. 

ذ الىىاصع ٞحها، ٢ض ق
ّ
ملذ ٢ُاٖاث واؾٗت في اإلاجخم٘ الٗغبي وؤلاؾالمي، ٦ىىاصع التي حك٩ل

الخم٣ى واإلاٟٛلحن، والبسالء، واللهىم، وال٣ٟهاء، واإلادبحن، والىالة، والىداة، واإلاجاهحن، 

حرهم مً البِئاث الاظخماُٖت. غاب ٚو أوألٖا

ل٨ً الظي ًجظب الىٓغ ازخالٝ الغواة واإلااعزحن خى٫ هظه الصسهُت، ٞمً الغواًاث 

حكحر بإهه صظحن بً زابذ الحربىعي البهغي، ومجها ما وعص ٞحها اؾم هىح وؤزحرا ٖبض هللا،  التي

ومجهم مً ًظ٦غ ههغ الضًً زىظه ؤو زىاظه )ألاهايىلي، ؤو الغومي، ؤو التر٧ي( وهى اؾخمغاع 

ل٨ً لِـ مً الجضًض ؤن هىىه بإّن  .2لىٟـ الصسهُت التي جغظ٘ ظظوعها لؤلصب الٗغبي

                                                 

1 . Ch. Pellat, “al-Djadd wal-Hazl”, in : EI² II, Leiden, (1991); pp. 536-537  ٢اعن باليؿبت

 Seriousness and Humor in Early“للجض والهؼ٫ في ألاصب الٗغبي ال٣ضًم ؤًًا هٟـ اإلاال٠: 

Islam”, Islamic Studies, II (1963), pp. 352-362. .  ٢اعن م٘ الضعاؾت الهامت في ٦خاب الباخض

 ,U. Marzolphألاإلااوي زانت في الجؼء الشاوي خُض نى٠ ؤهىإ الىىاصع اإلاطخ٨ت إلاسخل٠ الهؼلُحن: 

Arabia ridens: die humoristishe Kurzprosa der frühen Adab-Literature im 

internationalen Traditionalen Traditionsgeflecht, Frankfurt am Main ( Klostermann), 

1992, p. 207; Saad,A. Sowayan, The Arabian Oral Historical Narrative: An 

Ethnographic and Linguistic Analysis, Wiesbaden (Harrassowitz), (1992), pp. 25-64; 

U. Marzolph. Narrative illustration in Persian lithographed books, Ledien (E.J. Brill), 

2001, pp. 22-36. أ

؛ ٞغاط، 316 -315، مجحا اللغبي؛ الىجاع، 37، مألاصب الهاٌػ وهىاصع الثلالءاهٓغ: ًىؾ٠ ؾضان،  2

ضي، 50 -45، مؤصبىا الظاخً؛ الُٗغي، 96، مؤزباع جحا ، بحروث، هىاصع جحا الىبرّي؛ صعوَل ظٍى

 ,٢F. Rosenthalاعن:   ؛226م  ،6، ط1999، بحروث، الصحاحاهٓغ ؤًًا: الجىهغي،  .156، م 2003

Humor in early Islam,  p.2.  . ،٣ُٞى٫ بإهه  326، م1، بحروث، ص.ؽ طمحزان الاكخضاٌاهٓغ: الظهبي

ت، ٦ما وعص في بضاًت جابعي. ومجهم مً ٣ًى٫ بإهه مً ٢بُلت ٞؼاعأ ة و٢ط ى الكُغ ألا٦بر مً خُاجه في ال٩ٞى

ت. هىا٥ م٣الت زانت ٫  صاثغة في م٣اله بلى باإلياٞت طل٪ًٖ جخا ألاهايىلي  U. Marzolph-اإلاسَُى

أاهٓغ :ؤٖاله ا٢خبؿخه الظي ؤلاؾالمُت اإلاٗاٝع
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م اهه مً اإلاالخٔ ؤن  زُالُت، شسهِخه حٗخبرأ ابخضٖتها البِئت الٗغبُت في الخ٣ل الهؼلي، ٚع

 -٧ال٣ٗاص ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ –بٌٗ الضعاؾاث الٗغبُت، ؤقاعث بلى وظىص هظه الصسهُت 

سُت جغظ٘ للترار الٗغبي )ولِـ التر٧ي(، وزمت بٌٗ الباخشحن  الظي اٖخبره شسهُت جاٍع

ٞيؿب ٦خابا لِـ إلاالٟه الخ٣ُ٣ي، هإزظ ٖلى ؾبُل  ممً و٢٘ بالسُإ في خضًشه ًٖ جخا

اإلاشا٫ خ٨مذ الُغابلس ي، في م٣ضمت ٦خابه اإلاترظم ًٖ التر٦ُت "هىاصع جخا ال٨بري" خُض 

ي وهظا  ًىّىه بإن ت التي هدً بهضصها، بهما هي مً جإل٠ُ ظال٫ الضًً الؿَُى اإلاسَُى

أ1ٌٗخبر بُٗضا ًٖ الىا٢ُٗت.

ون الىؾُى، الظًً ؤوعصوا ؤزباع وهىاصع جخا لضيهم، ٢ض ه٣لىا ال قّ٪ ؤّن اإلاالٟحن في ال٣غأ

م( 1030مً ٦خب ؾاب٣ت، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ؤّن مىهىع بً الخؿحن آلابي )ث.  ماصتهم

إلاال٠  ٢2ض ه٣ل ًٖ ٦خاب ط٦غه ابً الىضًم في الٟهغؾذ، جدذ ٖىىان " ٦خاب هىاصع جخا"

                                                                                                                       

U. Marzolph, "Turkish Folklore: the International Nasreddin Hodja Tear", Middle East 

& South Asia Folklore Bulletin, 13/3 (1996), pp. 11-13; idem, "Molla Nasr al-Din in 

Persia", Iranian Studies, 28/3-4 (1995),pp. 157-174. 

ده، 8، م2000، بحروث، الىبرّي هىاصع جحااهٓغ: خ٨مذ الُغابلس ي،   1 الفياهت كىض ؛ ٢اعن: ؤهِـ ٍٞغ

. ل٨ً باإلا٣ابل هجض مً ًظ٦غ ؤن هظه الصسهُت وهمُت ال جمذ بلى الىا٢ُٗت بهلت، 2003، بحروث، اللغب

ض، ههغ الضًً زىظت/ؤو زىاظهاهٓغ: مدمض وظض ، 3، ط1968، صاثغة مٗاٝع ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ، ي ٍٞغ

٣ى٫ ؤن جخا الغومي ؤو اقُب الٟانلت ؛ ب 38م ض وظىص هظه الصسهُت ٍو ِىما ٖبض الخمُض ًىوـ ًٍا

التر٧ي مً ألاهايى٫، وهى ههغ الضًً زىظت/ؤو زىاظه، ٢ض ٖاف في الٟترة الؿلجى٢ُت، اهٓغ: ٖبض 

. وهظه الضعاؾت جى٨غ جخا الصسهُت 81-78، م 1968، ال٣اهغة، الحياًت الكلبيتالخمُض ًىوـ، 

أ. 25 -22، م 2002، الجحزة، هىاصع جحاٖبض الغؾى٫،  الٗغبُت. ٢اعن: ٖمغوأ

٣ها بلى 313، م1956، بحروث، هىاصع جحااهٓغ: ابً الىضًم، الٟهغؾذ،   2 ذ ٍَغ بضو ؤن الىىاصع ٖٞغ . ٍو

، مجمم ألامثاٌؾى١ الىعا٢حن في ال٣غن الغاب٘ الهجغي. مً ٦خب الترار التي ط٦غث هىاصع جخا؛ اإلاُضاوي، 

غي، 311، 1، ط1961بحروث،  صبذ ؛ ال٣ل٣كىضي، 16، م4، ط1963، ال٣اهغة، جهاًت ألاعب؛ الىٍى

في خياة ؛ الضمحري، 307، م5، ط1987، ال٣اهغة، هثر الضع. آلابي، 450، م4، ط1963، ال٣اهغة، ألاكص ى

، 2، ط2002، بحروث، البصائغ والظزائغ؛ الخىخُضي، 310، 1، ط1999، بحروث، الحيىان الىبرّي

أ. 141م
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ؤٖاله(،  1ل اإلاُلىي، مالٟىا )اهٓغ هامل مجهى٫، وهظا ًيسجم ما ٢ام به ًىؾ٠ بً الى٦ُ

مً ه٣ل ل٨خابه ًٖ ٦خب ؾب٣خه، ل٨ّىه لم ًهغح باليؿبت لل٨خب التي اٖخمض ٖلحها، ٖضا 

وؤزباع الخم٣ى  م(،1124بٌٗ ال٨خب، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مجم٘ ألامشا٫ للمُضاوي )ث. 

م(، بِىما وظضها 1406للضمحري )م( وخُاة الخُىان ال٨بري 1201واإلاٟٛلحن البً الجىػي )ث. 

م( والبهاثغ 1030م(، وهثر الضع لآلبي )ث. 1144اهه ه٣ل ًٖ عبُ٘ ألابغاع للؼمسكغي )ث. 

م( وختى مً اإلاهاصع اإلاخإزغة في خ٣ل التراظم مشل، لؿان 1024والظزاثغ للخىخُضي )ث. 

ّ.م( ل٨ىه لم ٌكغ بلى طل٪ في مالٟه1449اإلاحزان، البً حجغ الٗؿ٣الوي )ث. 

ت، حٗبر ًٖ ه٣ض لؤلويإ في اإلاجخم٘  ًيبغي ؤن وكحر ؤًًا بإن هىاصع جخا ال٨شحرة واإلاخىٖى

الٗغبي، ًٞال ًٖ الجاهب الجمالي ٦إصاة للدؿلُت وؤلامخإ، ل٨ً ال وٟٛل ؤلاياٞاث 

أوالخظٝ في هظا اإلاُضان. 

ؤو امتزط الجض  -ال ق٪ ؤن ٢ؿًما مًُٗىا مً ال٨خب ال٣ضًمت التي امخاػث بالغػاهت والجضًت، 

بالهؼ٫ ٞحها، لم جغص ٞحها الىىاصع البظًئت، ٦مالٟاث الجاخٔ وابً ٢خِبت وابً ٖبض عبه 

حرهم . ول٨ً هظا ال ًىُب٤ ٖلى ؾاثغ اإلاالٟحن. ت التي  1والؼمسكغي، ٚو في خحن ؤن اإلاسَُى

  2جيؿُتؤٖاله( حكاب٪ ٞحها الغػًٍ الهاػ٫ بالىىاصع البظًئت، وٗني ال 1هامل  بدىػجىا )اهٓغ 

و٢ض ؤقاع الباخض ًىؾ٠ ؾضان في ٦خابه "ألاصب الهاػ٫" اإلاظ٧ىع ؤٖاله بلى البظاءة 

                                                 

اث في م٨خباث ٖاإلاُت مسخلٟت ألصباء امخاػوا بالؼاهت في الخإل٠ُ، ل٨ً وٗثر  هىا٥  1 ال٨شحر مً اإلاسَُى

اث  ض وكغ مشل هظه اإلاسَُى لضيهم في ٦خِباث زانت ٖلى مىاص ظيؿُت، وال وٗلم ُٞما بطا وؿبذ بلحهم. ٖو

أًغظ٘ ألؾباب ؤزال٢ُت في الٗالم ؤلاؾالمي.

٢اعن: بى ٖلي ًاؾحن،  ;fols, 99a; 99b; 100a; 100bاصع جخا، اهٓغ: مسُىَت بعقاص مً هدا بلى هىأ 2

م مشل هظه 340، م1996، صمك٤، بيان الحض بحن الهٌؼ والجض ، خُض ًظ٦غ في اإلاجا٫ الضًني مضي جدٍغ

٠ًُ ت. ٍو ُّ في ٞهل ظاهب آزغ مً ال٨خاب ؤن الىىاصع هي  الىىاصع، وفي اإلاجا٫ الىٟس ي زّمت بخغاط وخؿاؾ

ٌ الجيس ي مً الخغمان م   .341بمشابت حٗبحر ًٖ ال٨بذ الجيس ي، ؤو الخٍٗى



179 

بذ اإلااصة البظًئت 1وخضوصها بضو ؤّن البِئت الٗغبُت اؾخٖى "اإلاؿ٩ىث ٖجها" بلى  ؤو [vulgar]ٍو

م ؤن ألاصب الغؾمي [canonical] ظاهب اإلااصة الغػٍىت الغؾمُت، ؤو اإلاٗتٝر بها عؾمُا أ. ٚع

  2.الغاقيي ألاصب اإلا٣بى٫ لم ٌٗتٝر بهظا ألاصب ؤ

خىا و٦خب جغازُت ؤزغي، ٣ٞض ٧ان  ؤما باليؿبت لُبُٗت شسهُت جخا ٦ما وعصث في مسَُى

و 
ّ
٢لُل الخٔ مً خُض البضاهت، خؿب آعاء الىاؽ ممً لم ًٟهمه، وخؿً الخسل

م ؤهه ٧ان ًىُىي ٖلى اإلا٨غ  3والظ٧اء، وؤخُاها ٧ان ًخٓاهغ بالٛباء والخما٢ت والبالهت، ٚع

وخؿً الخسلو. زم ه٠ًُ ؤهه ًيسجم مً زال٫ ؾلى٦ُاجه اإلاسخلٟت م٘  بالسٟاء

ً، مً ظاهب آزغ ٧ان بالٟٗل 4الُُٟلُحن ٨ؿب مً آلازٍغ بُا لُىٗم ٍو ل٨ىه ٧ان  5مٟٛال ٚو

كحر الباخض قاع٫ بال ًضّبغ ؤمىعه بمهاعة ٞاث٣ت. "صاثغة  في م٣الخه اإلاكاع بلحها ؤٖاله في َو

اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت" في ؾبُل اإلا٣اعهت ؤن شسهُت جخا جظ٦غها بصسهُاث ٖاإلاُت ؤزغي مشل 

بىيأ أفي آلاصاب ألاوعوبُت الخضًشت.  (Panurge and Gribou) باهىعط، و٦ٍغ

ت، وهي ؤهه ٧ان هاجخا مً الجاهب الجيس ي ومهخما  ل٨ً زمت محزة زانت في هظه اإلاسَُى

، وأ بمضي اهخمامه بهظا الجاهب في اإلاًماع الٗاثلي  َؿخض٫ ٖلى طل٪بهظا ألامغ بك٩ل ملخّى

والبُئي، باإلا٣اعهت م٘ هىاصع وعصث في مالٟاث ؤصبُت ؤزغي، خُض هغاه ًدىضع بإبُه وؤمه 

                                                 

أ.28، مألاصب الهاٌػ وهىاصع الثلالءاهٓغ: ًىؾ٠ ؾضان،  1

اث ؤًًا خى٫ اإلاىاص 1992 اهٓغ: الخُٟاش ي، هؼهت ألالباب ُٞما ال ًىظض في ٦خاب، لىضن، 2 . اهٓغ مسَُى

ٌّبظًئت والجيؿُت في ٦خاب ؾضان، ال أ.29، مالخٓت ع٢م 30، مألاصب الهاػ

ت: بعقاص مً هدا بلى هىاصع جخا   3 )ؤو : وع٢اث( ٢اعن: الخىخُضي،  .98b; 101a folsاهٓغ في اإلاسَُى

      .100، م4ط2002، بحروث، ،البصائغ والظزائغ

ت بعقاص مً هدا بلى هىاصع جخا،  4  .98b; 99a. خى٫ خؿً الخسلو اهٓغ:  .fol, 98bاهٓغ: مسَُى

fols. ،ي . ٧امل ال٨ُالوي، جخا في الكغ١ 348، م 1908، ال٣اهغة، جدفت اإلاجالـ؛ ٢اعن: الؿَُى

ت في ألاصب اللغبي. َه وٗمان، 68 -62، م1948، ٖضص آب، مجلت الهالٌوالٛغب،  ، ال٣اهغة، السخٍغ

ؿىن، هجري، 80 -76، م1979 بض اإلاضحً الضحً، بدث في صاللت؛ بٚغ ، جغظمت: ؾامي الضعوبي ٖو

 .40 -32، م1983هللا الضاًم، بحروث، 

ت الؿاب٣ت  5 ي،  .fol. 103aاهٓغ: اإلاسَُى  .348، م 1908، ال٣اهغة، جدفت اإلاجالـ٢اعن: الؿَُى
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1ل٨ىه باإلا٣ابل لم ٨ًً هاجخا ب٨ؿب اإلاا٫ وبٌٗ الجىاعي.
وهدً بهظا الهضص ه٣ضم  

ت ٖلى ظىأ اهب ظيؿُت، ول٨ً ال ًم٨ً جدٍغ٠ ؤو اٖخظاعها لل٣اعت إلاا اقخملخه اإلاسَُى

بؾ٣اٍ مىاّص مً الىو ألانلي. ه٠ًُ ؤًًا إلاا وعص بعجاب السلٟاء بىىاصعه )هكام بً 

ت. أٖبض اإلال٪، ؤبى مؿلم السغاؾاوي واإلاهضي(٦ما وعص في اإلاسَُى

ُغح الؿاا٫ في نهاًت م٣ضمخىا اإلاىظؼة، ما هى مضي ألانالت لضي مالٟىا؟ ل٣ض هىهىا ؤٖاله  ٍو

 في ألانالت بٌٗ هىا٥ ابً الى٦ُل ٢ض ظم٘ ماصجه مً ٦خب ؾب٣ذ ٞترة الخإل٠ُ، ل٨ً ؤن

٧املت، ٣ٞض ؤقغها في ؤ٦ثر مً مالخٓت هامكُت، ؤهه في  ج٨ً لم ٦خابخه، ألن ٖملُت الى٣ل

 زال٫ مً جخجلى والتي بٌٗ ألاخُان ًسخهغ الىاصعة التي ه٣لها، ؤو ًضزل بٌٗ ال٩لماث

أال٨خاب ومً زم ظمٗها.  في للىىاصع الجضًضة الهُاٚت ألانالت، هدُجت إلاجغص جإلُٟه. هظه

أوفي نهاًت م٣ضمخىا هسلو بلى ماًلي ط٦غه: 

ال ق٪ لضًىا ؤن بًٗا مً ٦خب الترار، وبن ط٦غها بإن جخا شسهُت ؤؾُىعٍت، لم  -

ر جٟغ١ بحن جخا اإلادّضر وجخا ناخب الىىاصع، وصلُل طل٪ ما ه٣له اإلاُلىي ٦ما ؾيكح

ا بإهه جخا 
ّ
في مالخٓت هامكُت الخ٣ت باليؿبت لصسهُت صظحن بً زابذ اإلادضر، ْاه

ض ؤلاق٩ا٫ ؤمام الباخض. أال٩ىفي الٟؼاعي والصسهِخان ٦ىُتهما ؤبى الٛهً مما ًٍؼ

زمت ايُغاب في الغواًاث التي لم جٟغ١ بحن جخا الٗغبي، وجخا التر٧ي )السىظت/ؤو  -

 ٗهض اإلاٛىلي.زىاظه ههغ الضًً( الظي ٖاف في ال

هىا٥ بلبلت خى٫ اؾمه ٦ما ؤقغها بلى طل٪ في بضاًت صعاؾدىا، ومهما ٨ًً مً ؤمغ  -

 ٞصسهِخه زُالُت.

                                                 

ت  1 حرهما. ٢اعن:  .fol. 100bاهٓغ: اإلاسَُى ت والؿىضؾت، وجىضعه بإمه ظيؿُا ٚو . وكحر بلى ٢هت الجاٍع

fols. 100a; 101a.  ت ؤهه ٧ان ًغا٢ب والضًه ظيؿُا، وهظا ما ظٗل الىالضًً في هالخٔ مً زال٫ اإلاسَُى

والضجه  ٧ان ًخسلو مجها، ٞمشال ٠ُ٦ ؤعاصثل٨ىه  ،٦شحر مً ألاخُان ؤن ٌٗضوا له مى٣لبا ل٣ُ٘ في ؤػمت

لبذ مىه ؤن ً ىىه ؤن بٌٗ . ه.b.103 fols. 102a ذج ولم ٣ًم بظل٪ ول٨ىه جٓاهغ لهاالخسلو مً َو

 . .fols.97b, 102bالىىاصع ُٞه ال٨شحر مً الخالٖب باأللٟاّ، اهٓغ اإلاسُىَت، 
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ت باإلاٗنى ألاقمل وبهما وكغ  وفي الجهاًت البض مً ؤلاقاعة ؤن هضٞىا لِـ جد٤ُ٣ اإلاسَُى

ت، والخ٣ُٗب ٖلى بٌٗ اإلاًا ت م٘ بًغاص بٌٗ اإلاالخٓاث الهامكُت الًغوٍع محن اإلاسَُى

أالتي جًمىتها.

ّ

ّهــّص اإلاســؼــىػــت: 

والهالة  [fol. 97.b] بؿـــــــــم هللا الغخمً الغخُم. وبه ز٣تي، ؤّما بٗض خمض هللا طي اإلاىاهب،

ٖلى مً َّب٣ذ صٖىجه اإلاكاع١ واإلاٛاعب، مدمض اإلاسخاع مً ؤقٝغ بِذ مً لىي بً  والؿالم

لى آله وؤصخابه طوي اإلاىا٢ب. ٞهظا ٦خاب ؾّمُخه بعقاص مً هدا بلى هىاصع جخا،  ٚالب، ٖو

ظمٗذ ُٞه ما و٢ٟذ ٖلُه مً ؤزباعه في ٦خب اإلاالٟحن الظًً اٖخىىا بإزباع اإلاٟٛلحن، 

ً. ٞإ٢ى٫أ أوباهلل ؤؾخٗحن.  ل٩ُىن مؿالة للخٍؼ

ي بً ببغاهُم ٢ا٫: عؤًذ  خّضزني 1جخا مً ٞؼاعة و٦ىِخه ؤبى الٛهً، و٢ا٫ ابً الجىػي
ّ
م٩

ا والظي ٣ًا٫ ٖىه م٨ظوب ٖلُه ُٞه ألهه ٧ان له ظحران مسّىشىن ًماػخىهه،  ًٟ ؿا ٍْغ ِّ جخا ٦

ت بطا ها ؤ 2ٞىيٗىا ٖلُه طل٪. ٢ا٫ ؤبى ب٨غ ال٩لبي: زغظذ مً البهغة ٞلما ٢ضمذ ال٩ٞى

بكُش ظالـ في الكمـ ٣ٞلذ له: ًا قُش ؤًً مجز٫ الخ٨م؟ ٣ٞا٫: لي وعاء٥ ٞغظٗذ بلى 

أ 3هللا ؤ٢ى٫ ل٪ وعاء٥ وجغظ٘ بلى زلٟ٪. زلٟي ٣ٞا٫: ؾبدان

اَن َوعاَءُهم مَّأؤزبروي ٨ٖغمت ًٖ ابً ٖباؽ في ٢ىأ
َ
٢ا٫ ٧ان بحن  4ِلٌ٪.... آلاًت(له حٗالى: )َو٧

أ1ً ٣ٞلذ: الاؾم ٢ا٫ جخا.ؤًضيهم ٣ٞلذ: ؤبى مً ٢ا٫ ؤبى الٛه

                                                 

، واإلاُلىي ًى٣ل ؤزباع الحملى واإلاغفلحنم( ناخب ٦خاب 1200اإلا٣هىص ٖبض الغخمً بً الجىػي )ث.   1

أبٌٗ عواًاجه ًٖ هظا ال٨خاب. 

ت، والهىاب ٞةطا، اهٓغ: ابً الجىػي،   2 أ.58، مؤزباع الحملى واإلاغفلحنه٨ظا في اإلاسَُى

وهىا٥ عواًت مكابه إلاا وعص ؤٖاله، ل٨ً الغواًت  58، مؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ: ابً الجىػي،  3

ت وؤعاص ؤن ٌؿا٫ ًٖ مجز٫ بؾماُٖل بً زالض، اهٓغ:  ؤزباع الحملى ًٖ ٖباص بً نهُب ٖىضما ٢ضم ال٩ٞى

أ.58، واإلاغفلحن

 .79اهٓغ: ؾىعة ال٨ه٠ آًت   4
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خذ الخا ٢2ا٫ في جدٟت  اإلاهملت ٢ا٫ الجاخٔ:  3ؤبى الٛهً اإلاٗغوٝ بجخا ب٨ؿغ الجُم ٞو

ُه ٣ًى٫ ٖمغ بً ؤبي عبُٗت:  أ[fol. 98a]ؤعبي ٖلى اإلااثت ٞو

بَذ بي َّٗ ٣لي وجل َٖ َهلَذ 
َ
ي ِمً ُظىىِوي ُجَخا          ط

ّ
أ4خّتى ٦إو

اف خّتى ت. ٞمما ًد٩ى ٖىه ما خّضر به ابً ٖانم  ٖو ؤصع٥ ؤًام ظٟٗغ، و٧ان ًجز٫ بال٩ٞى

٢ا٫: ٦ىذ ٖىض ابً ؤبي لُلى ال٣اض ي ٞجيء بجخا و٢ض ٢ّبذ عظال ٣ٞا٫ لهم ابً ؤبي لُلى 

ىتهم بطا لم ؤ٢ّغ ؤها.  ِّ ىت ٣ٞا٫ جخا وبٌل جىٟ٘ ب ِّ م ب
ُ
ـ٨

َ
أؤل

ت ؤبُه ٞاهخبهذ ٣ٞالذ مً ؤهذ؟ ٞ وصّب ًىما و٢ا٫ له عظل ًا   ٣5ا٫: اؾ٨تي ؤها ؤبي.ٖلى ظاٍع

جخا ؾمٗذ الؿاٖت في صاع٦م نغازا ٣ٞا٫ وٗم، ؾ٣ِ ٢مُص ي مً ٞى١ الؿُذ ٣ٞا٫: 

اع لُدٟغ  ٞةطا ٧ان ٣ٞا٫: ًا ؤخم٤ لى ٦ىذ ُٞه ؤلِـ ؤج٨ؿغ. ّٟ وماث له ظاع ٞإعؾلىه بلى الخ

اقتري زكبت بُجهما مالخاث في ؤظغة الخٟغ، ٞمط ى جخا بلى الّؿى١ ٞ 6له لخًضا ٞجغيأ

                                                                                                                       

. ل٨ً الى٣ل ٣ً٘ مسخهغا، ؤي ؤن اإلاُلىي ًىظؼ ما 58، مؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ: ابً الجىػي،   1

وخياة ًى٣له مً مالٟاث، وؾىٝ هالخٔ طل٪ الخ٣ا، مً زال٫ ه٣له ًٖ مجم٘ ألامشا٫ للمُضاوي، 

أللضمحري. الحيىان الىبرّي

ي، اإلاضًىت اإلاىىعة، ال وٗٝغ بطا ٧ان اإلا٣هىص ٦خاب جدٟت ألابغاع بى٨ذ ألاط٧ 2 اع، لجال٫ الضًً الؿَُى

أؤو عبما اإلا٣هىص ٦خاب آزغ. .1987

أه٨ظا باألنل والهىاب الخاء.  3

هظا البِذ لم ًٓهغ في صًىان ٖمغ بً ؤبي عبُٗت. وؤو٫ بقاعة لضي الجاخٔ خى٫ جخا هي: عؾالت في  4

هذ ٣ٖلي ٦ما وعص . هىا٥ عواًت 431، م1958الخ٨محن، َبٗت قاع٫ بال، مجلت اإلاكغ١، 
ّ
جظ٦غ البِذ صل

وهىا٥  .56ألامغ لضي عيىان ظام٘ عيىان في م٣ضمت جد٣ُ٣ه ألزباع الخم٣ى واإلاٟٛلحن البً الجىػي، م

هذ ٣ٖلي في مُل٘ البِذ، اهٓغ: 
ّ
بضو ؤن 307، م5، ط1987، آلابي، ال٣اهغة، هثر الضععواًت ؤزغي ول . ٍو

 ,F. Rosenthal, Humor in early Islam, Leidenعن: مالٟىا ًى٣ل ًٖ هثر الضع في هظا الؿُا١. ٢ا

1956, p.9, note 4 and p.9.   الباخض عوػهخا٫ ًظ٦غ ٖلى لؿان الجاخٔ بإن اؾمه هىح و٦ىِخه ؤبى

أ.9الٛهً. اهٓغ هٟـ مهضع ؤي الهؼ٫ في ؤلاؾالم اإلاب٨غ لغوػهخا٫ م

، ٢اعن: 311، م5، طهثر الضع، ٢اعن: 172، م5، ط1982، بٛضاص، عبيم ألابغاعاهٓغ: الؼمسكغي،  5

أ.166، م5، طالبصائغ والظزائغ

أه٨ظا في ألانل: والهىاب ظغي.  6
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ُؿِئل ٖجها ٣ٞا٫: بّن الخٟاع ال ًدٟغ بإ٢ل مً زمؿت 
َ
ذ، ٞ ُّ بضعهمحن واحى بها بلى ؤهل اإلا

ذ هى مً يّمت  ؿتًر صعاهم وهظه السكبت بضعهمحن، ههلبه ٖلحها ٞتربدىن زالزت صعاهم َو

أ1ال٣بر.

٤ ٞإ٧ل ُٖيُه وؤطهُه  ا ٞاقتراه وظلـ في الٍُغ ولؿاهه وؤعؾله ؤبىه لِكتري له عؤؾا مكىًٍ

د٪ ما هظا؟ ٣ٞا٫: الغؤؽ الظي َلبخه ٣ٞا٫: ؤًً  وصماٚه وخمل الباقي ألبُه ٣ٞا٫ له: ٍو

ا ٢ا٫: ٞلؿاهه ٢ا٫: ٧ان ؤزغؽ ٢ا٫:  ُٖىاه؟ ٢ا٫: ٧ان ؤٖمى ٢ا٫: ٞإًً ؤطهاه ٢ا٫: ٧ان نمًّ

خه بالبراءة مً د٪ عّصه وؤزظ الضعاهم ٢ا٫ اقتًر ٧ل  ٞضماٚه ٢ا٫: ٧ان ماّصب نبُان ٢ا٫: ٍو

أ2.ُٖب

ؤزاٝ ؤن ؤطهب لل٨ًٟ  [fol. 98 b]وماث ؤبىه ٣ُٞل له اطهب ٞاقتر له ٦ًٟىا ٣ٞا٫: 

والّؿ٠ُ ٞلّما  5ًىًما لُمؼح مٗه ٞضٖا بالّىُ٘ 4واخًغه اإلاهضي 3ٞخٟىجني الّهالة ٖلُه.

ي اخخجمذ ؤمـ.
ّ
ص ٖلى الّىُ٘ ٢ا٫ له ؤهٓغ ال جهِب مداظمي ٞةو

ّ
واظخاػ ًىًما  6ؤ٢ٗضه الجال

                                                 

أ.59، مؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  1

: بجداٝ اإلاخىصص 60، مؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  2 . زّمت هاصعة مكابهت وؿبُا وعصث في مسٍُى

ي ٖانغ ؤقٗب، والىاصعة بِىه وبحن ػوظخه خُض اقتري عؤؾحن قىاء بىىاصع مؼبض، ل٨ً بحن مؼبض اإلاضوي الظ

له ولؼوظخه، وؤزظث ػوظخه الغؤؽ وويٗخه زلٟها و٢الذ هظه المي، زم ٢ام مؼبض باإلاشل ووي٘ الغؤؽ 

زلٟه و٢ا٫ هظه ألبي، ٣ٞالذ ػوظخه وما جغ٦ذ لىا هإ٧له ٣ٞا٫: ؤزغجي عؤؽ ؤم٪ وؤها ؤزغط عؤؽ ؤبي، 

أ .Yale University no. 258, fol. 94aُىَت ًىٓغ: اإلاسُىَت، مس

ألم ًغص الىو لضي ابً الجىػي. 3

أ.60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:   4

أبؿاٍ ًٟغف جدذ اإلاد٩ىم ٖلُه بالٗظاب، وهى بؿاٍ مً ألاصًم.  5

أ.308، 5، طهثر الضع، ٢اعن: 60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  6
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ا ما  1ًىًما بباب الجام٘ ٣ٞا٫ إلاً هظا ال٣هغ؟ ٢الىا هظا مسجض ظام٘ ًٗ ٣ٞا٫: عخم هللا ظام

أ 2ؤخؿً ما بني مسجضه.

وؾ٣ِ مً ٖلى ْهغ  3وؾم٘ مّغة عظال ٣ًى٫ ما ؤخؿً ال٣مغ ٣ٞا٫: بي وهللا وزاّنت باللُل.

ل٘ ٦ؿاثغ ألايإل  صاّبت ٞاه٨ؿغ يلٗه وؤجاه ّٖمه بالّجبر ٣ٞا٫ اإلاجّبر: لِـ ٖالط هظا ًّ ال

ٗمت الىِٟؿت خّتى ًمىنأ ٘ نىج٪  4بهما ٖالظه ؤن ًُٗم ألَا في ؤ٧لها ٣ٞا٫ له جخا، اٞع

أخّتى ٌؿم٘ ّٖمي. 

وزغط ًىًما بجّغة م٨ؿىعة لُبُٗها ٣ٞالىا له: هظه م٨ؿىعة ما جمؿ٪ اإلااء ٣ٞا٫ ٦ظبخم 

غ ًىما ٞاختر١  5وهللا ل٣ض ٧ان ٞحها ٢ًُ وما ؾا٫ مىه ش يء.
ّ
٢مُهه ٞدل٠ ؤن ال وجبس

اها غ بال ٍٖغ
ّ
ذ قضًضة ٞا٢بل الىاؽ ًضٖىنأ .6ًدبس خىبىن،  وهّبذ ٍع بتهلىن بلُه ٍو هللا ٍو

أ 7ٞهاح جخا ال حعجلىا بالخىبت ٞةهما هي ػوبٗت وجى٣ط ي.

واقتري ص٣ًُ٢ا وؤُٖاه لخّما٫ ٞلّما ٧ان في الّؼخام هغب بالض٤ُ٢، ٞلّما ٧ان بٗض ؤًام عآه 

و٢ا٫ اقتًرذ صاًعا  8له مال٪؟ ٣ٞا٫ ؤزاٝ ؤن ًُالبني بإظغجه. جخا ٞاؾختر مىه، ٣ُٞل

                                                 

غة الٗغبُت، واإلاسجض الجام٘ الظي   1 ؿخسضم في مىا٤َ السلُج والجٍؼ هىا٥ مهُلخان، اإلاسجض َو

٣ُا. وهى مسجض ج٣ام ُٞه نالة الجمٗت والُٗضًً  ٌؿخسضم وؿبُا في بالص الكام والٗغا١ وقما٫ بٍٞغ

ٗخ٠٨ ُٞه. أَو

أ.309، م5ط هثر الضع،. ٢اعن: اهٓغ: 60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  2

أ311، م5، طهثر الضع، ٢اعن: 60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  3

أٚحر واضخت في ألانل.   4

أ.106، م5، طالبصائغ والظزائغ. ٢اعن: الخىخُضي، 309، م5، طهثر الضعاهٓغ:  5

ان والصخُذ ما ؤزبدىاه. ٢اعن: الخىخُضي، 309، م5، طهثر الضع 6 ، البصائغ والظزائغ. في ألانل ٍٖغ

أ.108، م5ط

دا قضًضة   7 ت بجداٝ اإلاخىصص بىىاصع مؼبض، مهضع ؾاب٤: ومٟاصها ؤن ٍع وعصث هاصعة مكابهت في مسَُى

هبذ باإلاضًىت ٞهاح الىاؽ ال٣ُامت ال٣ُامت، ٣ٞا٫ مؼبض هظه ٢ُامت ٖلى الّغ٤ٍ. ؤًً الضظا٫، ؤًً الضابت، 

 .59، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  .fol. 94b ... ؤًً ًاظىط وماظىط

أ.59، مؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:   8
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 ٞاهٟسسذ ب٩لمت واخضة، ٢ُل و٠ُ٦ ٢ا٫: ٢الىا لي ِػن الشمً ٣ٞلذ: ما معي ش يء بم ًخّم لي

أقغائها. 

بخٟٔ الباب بلى ؤن ؤجيء،  [fol. 99a]ومًذ ؤّمه بلى ٖغؽ وؤونخه بدٟٔ الباب ٢الذ له 

ّمه، ٣ُٞ٘ الباب وخمله ومط ى وجغ٥ البِذ، ٞجاء ٣ٞٗض ٖلى الباب ٞإبُإث ٖلُه ؤ

اللهىم ٞإزظوا ٧ّل ما في البِذ ٞجاءث ؤّمه ٞىظضث البِذ زغاًبا، ٞإه٨غث ٖلُه ٣ٞا٫ 

أ1لها: ٢لتي لي بخٟٔ الباب ولم ج٣ىلي بخٟٔ البِذ.

و٠٢ لهكام بً ٖبض اإلال٪ ٣ٞا٫ ًا ؤمحر اإلاامىحن ههُدت، ٣ٞا٫ له وما ههُدخ٪ ٢ا٫: ؤّمي 

ا زاصم ٣ٞا٫ هكام: هظه ههُدت ألّم٪ ال لىا ٞإمغ له بساصم و٢ُل بهه ؾم٘ الىاؽ لِـ له

أ٣ً2ىلىن : مً نام ًىم ٖاقىعا

٧ان له ؤظغ نُام ؾىت ٞهام بلى الٓهغ وؤُٞغ ٣ُٞل له في طل٪ ٣ٞا٫ ٨ًُٟني نُام ؾّخت 

أؤقهغ.

ه صزل ًىما الخّمام م٘ ؤبُه ٞلّما صزل ٖلى ؤّمه ٢ا٫ لها لم ؤع ؤن
ّ
ٛغ مً )...( ؤبي في وخ٩ي به

مً صزل الخّمام مً الّىاؽ، ٞخجهّضث ؤّمه و٢الذ: ؤّي ش يء ل٣ُذ ؤّم٪ مً البسذ خّتى جل٣ى 

أفي )...( ؤبُ٪.

ي
ّ
٣ٞا٫: بّما ويىء وبّما نالة ٣ٞا٫: ٢م ٞخىّيإ وال  3وخ٩ي بّن ؤباه ٢ا٫ له ٢م ٞخىّيإ ونل

٘ ٞسظه ويٍغ ٣ٞ ا٫ له ؤبىه لم ٞٗلذ هظا جهّل ٞلّما جىّيإ ٢ا٫ له ٢م ٞهّل آلان ٞٞغ

هاعة.
ّ
أ٢ا٫ ه٣ًذ الكٍغ ٞى٣ًىا الُ

وخ٩ي بهه ٧ان هاثما ٖىض ظماٖت في بٌٗ اللُالي ٞضّب ٖلى ٚالم مجهم ٞاهدبه ٞغؤي )...( 

ملّىزا بالبها١ ٞهاح ٞاهدبه الجماٖت ٖلى نُاخه وؾإلىه ٞإزبرهم ٣ٞا٫ عظل مجهم ؤها 

مىا هً٘ 
ّ
لى نضوعهم ٞمً عؤًىا ٢لبه ًس٤ٟ ٖلمىا ؤهه ؤًضًىا ٖ [fol.99b]ؤٖٝغ الٟاٖل ٞهل

                                                 

أ. ل٨ً الىو لم ًغص ٧امال لضي اإلاُلىي ٦ما هى ألامغ في هثر الضع.309، م5، طهثر الضعاهٓغ:  1

ت ٖاقىعا صون الهمؼة.  2 أفي اإلاسَُى

أه٨ظا في ألانل والهىاب نلّأ  3
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ناخبىا، ٞؿم٘ جخا ٦المهم ٞىام وظٗل في )...( بها٢ا وهام ٖلى وظهه ٞلّما ؤجىا بلى جخا 

أووظضوه مبه٣ا ٢الىا مؿ٨حن هظا آلازغ صّبىا ٖلُه.

مت مدمض بً ٖلي الٗغاقي في ٦خابه  1وخ٩ي
ّ

٣ٞا٫ ومً طل٪ ٢ىلهم ؤخم٤  2هؼهت ألاهفـالٗال

ٟا وبهما  3مً جخا مً بني ٞؼاعة و٦ىِخه ؤبى الٛهً، و٢ض اقتهغ بالخم٤ و٢ُل بهه ٧ان ٍْغ

٧ان ًدباله ولم ٨ًً ؤبله، و٢ض خ٩ي بهه ابخإ في بٌٗ ألاًام ؾىضؾت مً الؿى١، ٞاخخاع في 

ت بالباب ًيخ
ّ
ه بلى مجزله بباب صاع بٌٗ ألا٧ابغ ُٞٗـ، ٞجلـ ٖلى ص٦ ٓغ مً ًسغط عظٖى

ت مخُلٗت بلُه مً  ٘ عؤؾه ٞغؤي ظاٍع مً الضاع الىِٟؿت لِؿخ٣ُه، ٞبِىا هى ٦ظل٪ بط ٞع

ض ٣ٞا٫: الغوقً، ٦إنها ٢مغ ض مً ًإزظ مّني هظه الؿىضؾت  ٣ٞالذ: ًا جخا ما الظي جٍغ ؤٍع

م٨ىني مً مجامٗخه، ٞجهغجه واؾخدؿيذ لؿىضؾخه ٣ٞالذ لجاعتها ٠ُ٦ لىا بإزظ هظه  ٍو

ىاه مً بٌٗ الجىاعي، وهى الؿىضؾت؟ ٣ٞ
ّ
ت وما ًًّغ٥ لى ؤزظها الؿىضؾت، وم٨ الذ الجاٍع

ؤخم٤ ؤبله ال ٌٗٝغ ؤخض ما نى٘، ٣ٞالذ لها ؤصزلُه ٞلّما صزل الضاع زّحرجه في الجىاعي 

غ، ول٨ً هم ؤهذ ختى  ض بال ؤهذ ٣ٞالذ له بن زُاب٪ صوؿت ٞحها عاثدت الٞؼ ٣ٞا٫ لها، ال ؤٍع

٪ ٟٞٗل، ٞلما ٢ط ى خاظخه مجها يغب بُضه بلى الؿىضؾت ؤ٧ىن ؤها ٞى٢٪، وا٢ٌ خاظخ

ت  ض ؤن جهى٘ ٢ا٫ آزظ ؾىضؾتي ٞؿب٣خه الجاٍع مط ي ٣ٞالذ ما الظي جٍغ لُإزظها ٍو

ٞىاصي ؤها باهلل وبالؿلُان ٞٗلىا بي وازظوا ؾىضؾتي  [fol. 100a]وظظبتها مً ًضه 

ِذ ٞلّما ٢ط ى زم ٢الىا بٗها مّىا ٣ٞا٫ بإن ؤ٢ط ي خاظتي مى٪، ٞغي ٞؿ٨خىه ظهضهم

ض جهى٘ ٣ٞا٫ واخض بىاخض وؤعظ٘ بلّي  خاظخه نهٌ وازظ الؿىضؾت ٣ٞالذ له ًا جخا جٍغ

عؤؽ مالي، ٞلم جؼ٫ به اإلاغؤة خّتى ظامٗها مّغة ؤزغي وجغ٥ الؿىضؾت وزغط، ٞلّما َل٘ مً 

ت ٞؿ٣خه ٞكغب وعمي ال٩ىػ ٖلى ألاعى ٨ٞؿغه وظلـ ٖلى الّض٦ت  4الباب اؾدؿ٣ى الجاٍع

                                                 

أه٨ظا باألنل والهىاب خ٩ي.  1

.لم وٗثر ٖلى هظا ال٨خاب ٞغبما  2 أمسٍُى

حر اإلاؿخ٣لت جىاو٫ مالٟىها الٓٝغ   3 ، ووكحر ؤن الٗضًض مً ال٨خب ألاصبُت اإلاؿخ٣لت ٚو ؤي مً ؤهل الٓٝغ

اء، مشل الىقاء في  ىوالٓٞغ
ّ

أ.لؼائف الـغفاء، والشٗالبي، في ٦خابه اإلاىش 

أه٨ظا باألنل والهىاب وعمى.  4
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ي  ٞةطا ناخب
ّ
اإلاجز٫ ٢ض ؤ٢بل ٞغؤي جخا ظالؿا ٣ٞا٫ له: ما جهى٘ ها هىا ًا جخا ٣ٞا٫: بو

اؾدؿ٣ُذ مً هظا اإلاجز٫ ٞلّما قغبذ ؾ٣ِ ال٩ىػ مً ًضي ٞاه٨ؿغ و٧ان معي ؾىضؾت 

ه ؤن ٌؿخُٗض لي ؾىضؾتي
ّ
ب ٢ضوم ناخب الضاع لٗل

ّ
اإلاغؤة  1ٞإزغظذ ٞإزظوها مّني ٞإها ؤجغ٢

ه ؤهذ  ٧ان 2وإلاؿها و٢الذ ًا جخا ؤ٦ظا ٣ٞا٫ ؤما ؤها ٣ٞض ؤزبرجه الخا٫ بجىىوي ٞإزبًر

اػ بما ٞٗل.  أب٣ٗل٪ ٞإمؿ٨ذ وعّص ٖلُه ناخب الضاع الؿىضؾت ٞو

وخ٩ي بهه عؤي مهمىؾا ٞؿئل ًٖ طل٪ ٣ٞا٫ بوي عؤًذ عئٍا ههٟها ٦ظب وههٟها خ٤ّ، 

ا ؤجاوي ٣ٞا٫ لي ٢م بىا ختى هإزظ هظا ال٨جز، ٞ ٣ٞالىا له ًُ إزظث معي ما عؤًذ؟ ٢ا٫ عؤًذ آج

ٞإًؾا وظئذ بلُه ٣ٞا٫ لي: ؤخٟغ هىا ٞدٟغث ٞاهٟخذ لىا َا٢ت ٞحها خل٣ت ٞخٗاوها ٖلى ٞخدها 

 و٢ا٫  3وهؼلىا في ؾغصاب، ٞغؤًىا مدال ُٞه الظهب )...(
ً

٣ُي هاولني خبال ٞمؤلث ظغاًبا زم ؤن ٞع

 [fol.100 b]ؤعبِ هظا الخبل في وؾُ٪ ٞغبُخه ووكلني وبطا بغظل ٢ض امؿ٨ني مً عظلي 

ذ ٖلُه واه٣ُ السغا  الخبل، ٞاهخبهذ ٞىظضث ٘ٞاؾخٗىذ بهاخبي ٣ٞا٫ لي بزغا ٖلُه ٞسٍغ

أٞهظا ؾبب ّٚمي. ولم ؤظض مً الظهب قًِئا

ي 
ّ
ا ٞال٣ُا٠ً جهل وؾم٘ عظال ٣ًى٫ بّن الخمغ ٌؿبذ في البًُ ٣ٞا٫ بن ٧ان ما ج٣ى٫ خ٣ًّ

ذ. أالتراٍو

مذ  و٢ُل له ما ؤٖضصث لُىم ال٣ُامت ٣ٞا٫ ومً ٌِٗل بلى
ّ
طل٪ الُىم. و٢ُل له ًىًما هل حٗل

الخؿاب ٢ا٫: وٗم ٢ُل له ا٢ؿم ؤعبٗت صعاهم ٖلى زالزت ؤهٟـ ٣ٞا٫ ل٩ل عظل صعهمان وال 

أ4ش يء للشالض.

                                                 

أوالهىاب ٞسغظذ. له٨ظا باألن  1

أبما ؤه٨ظا.ه٨ظا في ألانل والهىاب عأ  2

أٚحر واضر في ألانل.  3

أ.307م ،5، طهثر الضعاهٓغ: آلابي،  4
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٤ الظي ؤعاصه، ٞل٣ُه بٌٗ ؤصخابه   و٢الىا له [وع٦ب ًىما بٛلت ٞؿل٨ذ به ٚحر الٍُغ
1
[ 

ض ٢ا٫ طاهب في مهلخت البٛلت. با٫ وظه٪ مؿخُُل ٢ا٫ ألوي ولضث  و٢ُل له ما بلي ؤًً هٍغ

أ2في اله٠ُ ولىال ؤن الكخاء ؤصع٦ني لؿا٫ ٖلى نضعي.

ذ ٖلُه خضؤة ًّ ٞسُٟتها ٣ٞا٫ ًا مؿ٨ُىت مً ؤًً ل٪ زغص٫  3واقتري ًىما ه٣اه٤ ٞاه٣

ا ماث ؤبىه ٧اهذ ؤّمه جب٨ُه ٦شحًرا ٣ٞامذ لُلت في الّسخغ وظٗلذ جب٩ي ٣ٞا٫ لها  جإ٧لُه به.
ّ
وإلا

٘ ٦بضي ٣ٞا٫: بي وهللا هظا الى٢ذ الظي ٧ان ما ًب٨ُ٪ ًا 
ّ
ؤّماه؟ ٢لذ جظ٦غث ؤبا٥ ٣ُٞ

أ )...( ُٞه.

غخها  و٧ان جخا ٦شحر الىلٕى بإبُه في اللُل بطا ؤعاص )...( ػوظخه، ٞاجسظ ؤبىه ؤوجاًصا مدضصة َو

ه بها، ٞلّما عآها جخا ؾا٫ ؤّمه ما هظه ألاوجاص، وما جهىٗىن بها؟ ٢الذ  في ػواًا البِذ ًسٞى

م
ّ
باللُل ٞىام جخا لُلت واهدبه ٞىظض ؤباه ًجام٘ ؤمه ٣ٞا٫ ًا  ًضزلها ؤبى٥ في )...( مً ًخ٩ل

مذ ؤمي باللُل ٢ا٫ ال، ٢ا٫ ٞما هظا الىجض؟
ّ
أ اإلاض٢ى١ في )...(.  .a101[fol.[ؤبتي هل ج٩ل

هذ بخضي )...(، ٞغظ٘ بلى الخّمام وظٗل 
ّ
ذ، ٞخ٣ل وزغط في ًىم باعص مً الخّمام ًٞغبه الٍغ

ه صها الخّمام ٞسغظذ )...( ًٟ
ّ
ل الىاؽ ٣ٞالىا له ما بال٪؟ ٣ٞا٫ ؾغ٢ذ بخضي )...(، زم ؤه

ّ
د

أ4الُض ال ٣ًٟض. ٞسجض و٢ا٫ ٧ل ش يء ال جإزظه

ذ ٞاقتراه مجهم بضعهم، وخمله بلى البِذ ٣ٞالذ له ؤّمه: ما  ُّ ومّغ ًىًما بهبُان ًلٗبىن بباػ م

ًُّأ ذ؟ ٣ٞا٫ لها اؾ٨تي لى ٧ان خ ُّ أا ما َمٗذ في قغاثه بماثت صعهم.جهى٘ به وهى م

ا  وصزل ًىًما ٖلى ؤّمه ٞىظضها جب٩ي ٞؿإلها ٣ٞالذ بن ؤبا٥ ٢ض جؼّوط ٖلّي ٞسغط مؿٖغ

وؾإ٫ ًٖ ؤبُه ، ٞازبروه ؤهه في اإلاسجض، ٞإجاه في اإلاسجض و٢ض ٞٙغ ؤلامام مً الّهالة 

ضها، زم ٢ا٫ ألبُه لم جتز ُّ ىا، ٣ٞا٫ لئلمام انبر ًا ؾ وط ٖلى ؤمي؟ ٣ٞا٫ والسل٤ لم ًىهٞغ

                                                 

ت.  1 أؤلاياٞت مً ٖىضها. ولم جغص في اإلاسَُى

أ. ل٨ً في هثر الضع لؿان وظتي.312، م5، طهثر الضعاهٓغ:   2

أَاثغ مً الجىاعح والٗامت حؿمُه الخضاًت.  3

أ.59 -58، مؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:   4
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له ؤبىه بن ؤم٪ ما ب٣ُذ ج٣ىي لي، ٣ٞا٫ له جخا وهللا لى ٦ىخم ماثت عظل واظخمٗخم ٖلى 

ذ ٖل٨ُم وؤقبٗخ٨م )...(، أٞطخ٪ الىاؽ، وزجل ؤبىه. ؤمي ل٣ٍى

وقخم ًىًما ؤمه ٣ٞا٫ له ؤبىه ؤ٧ان هظا ظؼائها مى٪ و٢ض خملخ٪ حؿٗت ؤقهغ في بُجها،  

أ1وؤها )...( ٖكغة ؤقهغ.٣ٞا٫ ٢ل لها جضزل في حجغي 

ذ، ٞإعاصث حٗلم هل ؾمٗها جخا ؤم ال، ٣ٞالذ له ًا ؤبا  وهام لُلت م٘ ؤمه ٞسغظذ مجها ٍع

وظلـ ؤبىه ًىًما  2الٛهً جغي ناح الضً٪ ٣ٞا٫ ؤّما ص٨ً٪ ٞهاح وؤما صًى٥ الىاؽ ٞال.

ل٪  .fol]ما هظا؟ الظي ج٣ى٫ ٣ٞا٫  ًخىيإ ًٍٞغ ٣ٞا٫ له جخا، ٖلى ؤًغي ٣ٞا٫ له ٍو

101. b] .أوهللا ما ْىيخ٪ بال ؤمي

وظغي بِىه وبحن ؤّمه ٦الم ٞإزغظخه مً البِذ وؤٚل٣ذ الباب زلٟه، ٞٛاب مّضة زم ص١ّ 

ت ألهله قى٦ت ٞجاءث بلُه  الباب ٣ٞالذ ؤّمه مً هظا؟ ٣ٞا٫: ؤها زالي. وو٢ٗذ في ِعظل ظاٍع

ها و٦بؿها بُضه لُسغظها ٞجٗل جخا ًلمؿها بةنبٗه لُٗلم م٩انها، ٞىي٘ ًضه ٖلح

ذ و٢الذ ها هىا ًا ؤبا الٛهً ٣ٞا٫ ٢ض ؾمٗذ نىتها.   ًَٞغ

 ٣ُٞل 
ّ
و٧ان مٗه ٢م٣م ٞمؤله ماًء مً البدغ، ٞؿ٣ِ مً ًضه في اإلااء، ٞجلـ ٖلى الكِ

٤ ًُٟى ٖلى وظه اإلااء بٗض زالزت  له: ما ظلىؾ٪؟ ٣ٞا٫ ٚغ١ لي ٢م٣م و٢ض ؾمٗذ ؤن الٍٛغ

أ3ؤًام، ٞإها اهخٓغه.

ذ  و٧ان هى ًمص ي
ّ
ذ اإلاغؤة و٢الذ زىب ٖغاقّي، زم زي ىإع وؤمامه امغؤة ًَٞغ

ّ
في بٌٗ الك

ب٣ى مهغّي زم ؤزغي  ل ٍو شذ بإزغي و٢الذ ؾغاٍو
ّ
بإزغي و٢الذ ٚاللت بٛضاصي، زم زل

، ٣ٞالذ له  و٢الذ ملخٟت وش يء صمُاَي، ٞإؾٕغ جخا في اإلاص ي ختى ناع بحن ًضيها ويٍغ

ي ُٞه الشُاب ختى ال ًلخ٣ها ٚباع.ما هظا ًا جخا؟ ٣ٞا٫ لها مىضًل بٗلم ا ّٟ أؾ٨ىضعاوي جل

                                                 

أ.100، م4، طالبصائغ والظزائغاهٓغ: الخىخُضي،  1

أ.166، م5، طالبصائغ والظزائغاهٓغ:  2

أ..313 -312، م5، طهثر الضعاهٓغ:  3
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وؾإله اإلاهضي ٦م ل٪ مً الُٗا٫؟ ٣ٞا٫ زماهُت ٞإمغ ؤن ًٟغى ل٩ل واخض ؤل٠ صعهم، 

ٞإزظ اإلاا٫ وزغط ٞلّما ونل بلى الباب عظ٘ ٣ُٞل له ِلَم عظٗذ؟ ٣ٞا٫ وؿِذ واخضا مً 

ّ ُٖالي ٣ُٞل مً هى؟ ٢ا٫ ؤها ٞطخ٪ مىه وؤمغ له بإل٠ صعهم.

ذ ل٪؟  ومغأ ُّ ًىما بم٣برة ٞىظض امغؤة ظالؿت ٖلى ٢بر جب٩ي وجىضب ٣ٞا٫ لها: ما ٩ًىن هظا اإلا

ِلَم  َٖ اعا ٣ٞا٫ ؤما  ّٟ  [fol. 102. a]٢الذ ػوجي، ٢ا٫ ٞما ٧اهذ نىاٖخه؟ ٢الذ ٧ان خ

ان. أؤن مً خٟغ ألزُه اإلاامً خٟغة ؤو٢ٗه هللا ٞحها.  الٗٞغ

ذ هظه الجّغة، ٞمط ى 
ّ
الها بالّؼٞذ مً زاعظها ٣ٞا٫ له ؤبىه: ما و٢ا٫ له ؤبىه ًىما ٞػ َو

تها بال مً صازل، ٣ٞا٫ ما ؤ٢ل خُلخ٪،
ّ
تها مً صازل. ؤعصها هٞؼ ت  1ا٢لبها ًهحر ٞػ وؤُٖخه ظاٍع

خا وعُٟٚا، ٌكتري به ٚاؾىال ام ٣ٞالذ له  صعهًما ٌكتري لها ٍػ ًّ ٞٛاب ٖجها مّضة ٞل٣ُخه بٗض ؤ

خه لي؟ ٣ٞا٫ لها بن الضعهم ٢ض ؾ٣ِ مً ًضّي وؤها طاهب بلى الّؿى١، ٞإ٧لذ  ؤًً ما اقتًر

أالّغ٠ُٚ مً ّٚمي وهللا ٖلى الضعهم.

وصٖا ؤبىه ظماٖت مً بزىاهه ٌكغبىن مٗه و٧ان في صاعه شجغة جحن، ٞجٗل الجماٖت 

أًبّىلىن في ؤنل الصجغة، ٞمط ى بلى ؤّمه و٢ا٫: بّن الجماٖت ًبّىلىن في ؤنل جُيخ٪.

ًاطيها ٣ٞالذ له ًىًما بن نبُان بلضها ٢ض حّجىا بال ؤهذ  و٧اهذ ؤّمه ٢ض يا٢ذ مىه ل٨ثرة ما

ُٟان ُٟحن،  ٣ٞ2ا٫ ػّوصًني قِئا ختى ؤلخ٣هم ٣ٞالذ له: ما ٖىضي بال هظان الٚغ ٞإزظ الٚغ

غ، ٞلّما ظاء  وزغط مً اإلاجز٫ زم عنض طهابها لبٌٗ خاظاتها، وصزل ٞازخبإ جدذ الؿٍغ

ٞلما ٧ان اللُل ٢ام ؤبىه بلى ؤّمه )...( ٣ٞا٫ ؤبىه ؾإلها ؤًً جخا؟ ٣ٞالذ ؾاٞغ م٘ الدّجاط، 

لها ٠ُ٦ عؤًخني؟ ٢الذ عؤًخ٪ ٦إه٪ ٢اى مً زمؿحن ؾىت ٣ٞا٫ لها: هاصي مً له ْالمت 

غ و٢ا٫: ًا مىالها اهٓغ في ْالمتي هل  ٞٗلُه بال٣اض ي، ٞىاصث ٞسغط جخا مً جدذ الؿٍغ

ُٟحن؟. أؾمٗذ ؤخضا حّج بلى م٨ت بٚغ

                                                 

أ.100، م4للخىخُضي، ط البصائغ والظزائغاهٓغ:  1

ُٟحن.  2 ت هظًً الٚغ أفي اإلاسَُى
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جيس ى، ٞسغط وهى  [fol. 102. b] ؤبىه للؿى١ ٌكتري له زال وػٍخا و٢ا٫ له بًا٥ وؤعؾله

٣ًى٫ زّل وػٍذ زّل وػٍذ، ٞل٣ُه بٌٗ ؤصخابه ٣ٞا٫ له ًا جخا ٖلى ؤًً؟ ٣ٞا٫: اؾ٨ذ 

ُني جمغ وظىػ. 
ّ
أال حٛل

ي ٣ٞغؤ الــــــم ٚلبذ التر٥
ّ
ذ ٣ٞا٫ له عظل بجىبه آلاًت ٚلب 1في ؤصوى ألاعى  وو٠٢ ًىما ًهل

أالغوم ٣ٞا٫ اؾ٨ذ ٧لهم ؤٖضاء الٗغب. 

وط٦غ اهه اظخم٘ ٖلى صاع جخا جغاب ٦شحر مً هضم، ٣ٞا٫ ؤبىه آلان ًلؼمني الجحران بغمي هظا 

التراب، وما اصعي ما ؤٖمل ُٞه ٣ٞا٫ له جخا: بطا طهب ٖى٪ هظا اإلا٣ضاع ٞلُذ قٗغي ؤي 

مىا ؤهذ ما جهى٘ به ٣ٞا٫: هدٟ
ّ
غ له الؿاٖت خٟحرة وه٨بؿه ش يء جدؿً؟ ٣ٞا٫ له ؤبىه: ٞٗل

ها. 2ٞحها.
ّ
أ3وخ٩ي اهه صًٞ صعاهم في صخغاء وظٗل ٖالمتها سخابت جٓل

ت ٞاظخم٘ الىاؽ ٖلى الباب  ت حؿّمى ٖمحرة، ًٞغبتها ؤّمه ًىما ٞهاخذ الجاٍع و٧ان له ظاٍع

أ4ٞسغط بلحهم ٣ٞا٫ ما ل٨م ٖاٞا٦م هللا، بهما هي ؤمي ججلض )...(.

مت. وعجي ًىما ٌٗضو في الؿى١  وهٓغ ًىما بلى الؿماء ٣ٞا٫ ُّ ما ؤزل٣ها باإلاُغ لى ٧اهذ مٛ

أ؟.٣ٞ5ُل له ما ل٪؟ ٣ٞا٫ هل مّغث ب٨م ظىاػة عظل مسًىب اللخُت

وؤٚاع ًىما ٖلى نبُان وفي ٦ّمه زىر ٣ٞا٫ لهم مً ؤزبروي بما في ٦ّمي ٞله ؤ٦بر زىزت ُٞه، 

أ ٣ٞ6الىا زىر ٣ٞا٫: ما ٢ا٫ ل٨م هظا بال ؤّمه ػاهُت.

                                                 

أ. "بضاًت آلاًت الشالشت. 3-1ؾىعة الغوم آلاًاث   1

أ.59، مؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  2

أ.60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  3

أ.308، م5، طهثر الضعاهٓغ:  4

ت عظل مسًىب...، اهٓغ: 60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:   5 ، 5، طهثر الضع. في هثر الضع وعص ظاٍع

أ.309م

، البصائغ والظزائغ، ٢اعن: الخىخُضي، 311، م5هثر الضع، ط ،60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  6

أ.100، م4ط
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بحن خىُت ٣ٗٞض السىهغ و٢ا٫ ل ه عظل جدؿً الٗضص باألناب٘؟ ٢ا٫ وٗم، ٢ا٫ زظ ظٍغ

بحن قٗحر ٣ٗٞض ؤلابهام والّؿبابت وؤ٢ام الىؾُى ٣ٞا٫ له  والبىهغ، ٣ٞا٫ له زظ ظٍغ

أ 1الغظل: ِلَم ؤ٢مذ الىؾُى ٢ا٫ ختى ال جسخلِ الخىُت بالكٗحر.

اهلل ًا ؤبتي ال جُل ُٚبخ٪ ٣ٞا٫ له ٖىض وصاٖه، ب [fol. 103. a]و٢ُل زغط ؤبىه للدّج 

أ 2واظتهض ؤن ج٨ً ٖىضها في الُٗض مً ظهت ألاضخُت.

ض وهى مٛخّم ، ٣ٞا٫: ما ّٚم٪ بطا هٕؼ ٖى٪؟ ٞشمىه ُٞه ولبؿه عبذ.  ُّ وهٓغ ًىما بلى عظل م٣

ت خبكُت، ٞبٗشه ؤبىه بلى الؿى١ ٌكتري لها ٦ٟىا ٞإبُإ ٖلُه ختى ؤهٟظ  وماجذ ألبُه ظاٍع

و٢ض مًىا بجىاػتها بلى اإلا٣ابغ، ٞجٗل ٌٗضو بلى اإلا٣ابغ  3ا، ٞجاء ظخىٚحره، وخملذ ظىاػته

ت خبكُت، و٦ٟجها معي. ٣ى٫: هل عؤًخم ظىاػة ظاٍع لبىا مىه  4ٍو و٧ان في مجزله عجُىا َو

أ5خُبا لُسبزوه، ٣ٞا٫ بن لم ججضوا خُبا ٞازبزوه ُٞحرا.

وماجذ ػوظخه  الجىت. ، ٞلما ٞٙغ ٢ا٫ ؤَٗم٨م هللا عوؽ ؤهل6وؤ٧ل ًىما م٘ ظماٖت عوًؾا

ٞجلـ ًب٩ي ٖىض عظلها، ٣ُٞل له لم ج٣ٗض ٖىض عؤؾها؟ ٣ٞا٫: ال ؤ٢ٗض بال في م٩ان ٦ىذ 

7اهخٟ٘ به في خُاتها. 
 

وؤجاه عظا مً ظحراهه ومٗه ٦خاب، ٣ٞا٫ له ؤ٢ىالي هظا ال٨خاب، ٣ٞا٫ له مً ؤًً وعص ٖلُ٪؟ 

ً بُٗض لى ٧ان مً م٩ان ٢ٍغب ٢ا٫ مً خلب، ٣ٞا٫ له اإلاٗظعة ؤها خلٟذ ال ا٢غؤ ٦خاًبا م

أ٢غؤجه ل٪. 

                                                 

أ.60، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  1

أ.61، م ؤزباع الحملى واإلاغفلحناهٓغ:  2

أه٨ظا باألنل.  3

أ.308،م5، طهثر الضعاهٓغ:  4

أ.11، م9، بحروث، ص.ؽ، طالبصائغ والظزائغ، ٢اعن: الخىخُضي، 310، م5، طهثر الضعاهٓغ:   5

أالغوؽ هى الُٗام ال٨شحر.  6

أ.112، م5، طالبصائغ والظزائغاهٓغ:  7
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في خٝغ الخاء ٣ًا٫ ؤخم٤ مً جخا، ٢ا٫: هى عظل مً  2في ٦خابه ألامشا٫ 1اإلايضاويو٢ا٫ 

ا  3ٞؼاعة، و٧ان ٨ًنى ؤبا الٛهً، ٞمً خم٣ه، ؤن ِٖس ى الهاقميّأ ًٗ مّغ به وهى ًدٟغ مىي

ت ٣ٞا٫ له: صٞىذ في هظه الصخغاء صعاهم ولم ؤهخض لها، ٢ا٫:  ِلَم جدٟغ هىا؟ ٢ا٫ بٓهغ ال٩ٞى

 ٧4ان ًجب ؤن ججٗل ٖلحها ٖالمت، ٢ا٫: ٢ض ٞٗلذ ٢ا٫: ٞإًً هي؟ ٢ا٫: ٧اهذ ٖلحها سخابت

[fol. 103. b] .أ5في الّؿماء ٖالمت ٖلحها، ولؿذ ؤعاها آلان

أبئر بمجزله،  وُخ٩َِي اهه زغط مً مجزله مٛلًؿا، ٞٗثر في صهلحزة بغظل م٣خى٫، ٞجّغه وؤل٣اه في

به، وطبذ ٦بكا وؤل٣اه في البئر ُّ زم ؤن ؤهل ال٣خُل َاٞىا  6ٞىظع به ؤبىه ٞإزغظه مً البئر ٚو

ت ٌؿإلىن ٖىه ٞغآهم جخا ٣ٞا٫: في صاعها عظل م٣خى٫، ٞٗضلىا به  َاٞىا في ؾ٨٪ ال٩ٞى

ٖلى مجزله ٣ٞا٫: بهه في هظه البئر ٞإهؼلىه لُسغظه، ٞلما وظض ال٨بل ٢ا٫: هل ٧ان 

٢ّغون، ٞطخ٩ىا مىه وجغ٧ىه. لهاخب٨م 

٨م ٌٗٝغ جخا  7وخ٩ي بن ؤبا مؿلم ناخب الضٖىة ًّ ت ٢ا٫ إلاً خىله: ؤ أإلاا وعص ال٩ٞى

أ  

                                                 

. خُض ًىعص اإلاُضاوي في هظا الٟهل مً ال٨خاب ما وعص 311، م 1، طمجمم ألامثاٌاهٓغ:  اإلاُضاوي،   1

أٖلى نُٛت اٞٗل، في خٝغ الخاء.

أمً اإلاٟغوى ؤن ًظ٦غ اإلاُلىي الاؾم ٧امال، ؤي مجم٘ ألامشا٫. 2

ت الاؾم ال٩امل، ٨ٞما وعص لضي اإلاُضاوي، ِٖس ى بً مىس ى الهاقميّألم ًىعص اإلا  3 أُلىي ناخب اإلاسَُى

ت:  4  fol. 102. bاهٓغ اإلاسَُى

ًىعص اإلاُلىي الغواًت مسخهغة، ولم ًى٣لها ٦ما وعصث لضي اإلاُضاوي، وهظا الجاهب ال ًخمّحز بإماهت الى٣ل،   5

أالى٣ل، ول٨ً عبما ؤعاص ؤن ًظ٦غ ٖلى طل٪ في ؾبُل الازخهاع.

أ.311، م 1، طمجمم ألامثاٌلضي اإلاُضاوي: وزى٤ ٦بكا ختى ٢خله وؤل٣اه في البئر،  6

، ًظ٦غ خياة الحيىان الىبرّيلضي اإلاُضاوي: مهضع ؾاب٤، وعص ناخب الضولت. بِىما لضي الضمحري في   7

. واإلا٣هىص هى ؤبى مؿلم 311، م 1الضٖىة ٦ما وعص ألامغ لضي اإلاُلىي، اهٓغ: خُاة الخُىان ال٨بري، ط

أالسغاؾاوي.
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ه، زم مط ى ٞإخًغه، ٞلما صزل لم ٨ًً في اإلاجلـ ٚحر  1ُٞضٖىه بلّي ٣ٞا٫ ٣ًُحن ؤها ؤٖٞغ

٣ُحن ٣ٞا٫ جخا ًا ٣ًُحن ؤ٨ًم ؤبى مؿلم؟ أ2ؤبي مؿلم ٍو

ال ًىهٝغ ألهه مً ظاح مشل ٖمغ مً ٖامغ ٣ًا٫ جخا ًجخى ٢ا٫ اإلاُضاوي وجخا اؾم 

ا هللا جخىج٪ ؤي وظه٪، اهختى ٦الم اإلاُضاوي. ُّ ٣ا٫ خ أ 3جخىا بطا عمي ٍو

في ٦خابه "خُاة الخُىان ال٨بري" في خٝغ الضا٫ ٖىض ط٦غ الضاظً، ما  4الٗالمت الضمحريأ

]عوي[صظحن بً زابذ ؤبى الٛهً الحربىعي البهغي،  جخمه: 5هّهه
ًٖ اؾلم مىلى ٖمغو بً  6

 7وؤبى ػعٖت لِـ خضًشه ش يء، و٢ا٫ ؤبى خاجم بً هكام بً ٖغوة بً الؼبحر، ٢ا٫ ابً مٗحن:

ً ابً مٗحن ؤهه ٢ا٫ الضظحن هى جخا، و٢ا٫ اليؿاجي لِـ بش٣ت و٢ا٫  7ػعٖت ي٠ُٗ، ٖو

حره لِـ بال٣ىّي، و٢ا٫ ابً ٖضّي عوي لىا ًٖ ابً مٗحن اهه ٢ا٫: الضظحن هى  الضاع ٢ُني ٚو

هى ؤبى الٛهً، ؾم٘ مىه مؿلمت وابً  8و٢ا٫ البساعي صظحن بً زابذ [fol.104. a] جخا

                                                 

وي، إلخهاء ألامىا٫ التي ظمٗها ٣ًُحن بً مىس ى و٧ان مً الؿٟغاء بحن ؤبي ظٟٗغ وؤبي مؿلم السغاؾا 1

أؤبى مؿلم.

. في هثر الضع ٞطخ٪ ؤبى مؿلم ختى وي٘ ًضه ٖلى ٞمه ولم ٨ًً عجي ٢بل 309، م5، طهثر الضعاهٓغ:  2

أطل٪ ياخ٩ا.

و٢ض ٧ان صاُٖت للٗباؾُحن. اهٓغ: الؼع٦لي،  ،اهٓغ: اإلاُضاوي مهضع ؾاب٤، هٟـ الجؼء والهٟدت  3

أ.307، م8، ط1997، بحروث، ألاكالم

أم(1406)ث.  خياة الحيىان الىبرّيهى الكُش ٦ما٫ الضًً الضمحري، ناخب ٦خاب  4

خياة الحيىان الضاظً: الكاة التي ٌٗلٟها الىاؽ في مىاػلهم، و٦ظل٪ الىا٢ت والخمام، اهٓغ: الضمحري،   5

أ.310، م1، طالىبرّي

أ.3، م1للضمحري، ط الىبرّيخياة الحيىان ؤيٟىا هظه ال٩لمت لِؿخ٣ُم الىو ٦ما وعصث في ٦خاب    6

، ألاوؿابم(، اهٓغ: الؿمٗاوي، 894هى ٖبض الغخمً بً ٖمغو بً ٖبض هللا بً نٟىان الىهغي )ث.  7

، بحروث، ؾحر ؤكالم الىبالءوقهغجه، ؤبى ػعٖت الضمك٣ي. ٢اعن: الظهبي،  496، م 5، ط1966خُضع آباص، 

أ.316 -311، م 13، ط1990

، و٢ا٫ صظحن بً زابذ الحربىعي البهغي، و٢ا٫ اليؿاجي لِـ ؤكالم الىبالء ؾحّروعص ط٦غه لضي الظهبي في  8

ش الىبحر. اإلاُلىي ٌٗني البساعي في ٦خابه 172، م8، طؾحر ؤكالم الىبالءلِـ بش٣ت، اهٓغ: الظهبي،  ، الخاٍع

أ.1941، خُضع آباص، 257، م 3ط
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، -وهى جخا -اإلاباع٥، وعوي ٖىه و٦ُ٘، ٢ا٫ ٖبض الغخمً بً مهضي ٢ا٫ لىا مغة صظحن

ؼ لم ًضع٥ الىبي نلى  ؼ ٣ٞلىا له: بن مىلى ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ خّضزني مىلى لٗمغ بً ٖبض الٍٗؼ

لٗمغ ما ل٪ ال جدضزىا  هللا ٖلُه وؾلم، ٣ٞا٫ بهما هى اؾلم مىلى ٖمغ بً السُاب ٢ا٫: ٢لىا

ض ؤو ؤه٣و وبوي ٢ض ؾمٗذ  ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫: بهما ؤزص ى ؤن ؤٍػ

أ1عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ًى٫: "مً ٦ظب ٖلّي مخٗمضا ٞلُدبّىؤ م٣ٗضه مً الىاع".

زم  و٢ا٫ اإلاُضاوي في ألامشا٫ جخا عظل مً ٞؼاعة ٦ىِخه ؤبى الٛهً، ٧ان مً ؤخم٤ الىاؽ

أ2ؾا١ الخ٩اًت اهختى ٦الم الضمحري.

٤ ٣ٞا٫ في  اص في الٍُغ وخ٩ي بن ؤباه ؤعؾله ًىما لِكتري له ٖكغ بًُاث، ٞكىاهم ٖو

هٟؿه ؤها ؤزاٝ مً ؤبي ًإ٧ل البٌُ هى وػوظخه وال ٌُُٗاوي قِئا ل٨ً ألاولى ؤن آ٧ل 

ر خّهتي ٢بل ؤن ؤنل بلحهم زم ٢ا٫ البٌُ ٖكغة وهدً زالزت، ًسو ٧ل واخض زالأ

بًُاث، جًٟل واخضة ؤها ؤخ٤ بها، ٞإ٧لها، زم ٢ا٫ ناعث خّهتي زالر ٞإ٧ل الشالر زم 

ّٖض البٌُ ٞىظضهم ؾّذ ٣ٞا٫ بطا ٢ؿمىا ٖلى زالشت خّهتي ازيخان، ٞإ٧لهما زم ٢ا٫ ب٣ي 

ؤعبٗت ل٩ل شسو واخضة جًٟل واخضة ؤها ؤخ٤ بها ٞإ٧لها زم ٢ا٫ خهتي مً الشالر 

بًُخان  [fol. 104.b] الضه ٣ٞا٫ خؿبذ وؤ٧لذ خهتي وب٣يواخضة ٞإ٧لها زم ظاء بلى وأ

٣ٞا٫ له ؤبىه ًا ابً الؼاهُت ؤ٧لذ البٌُ وج٣ى٫ بدؿاب، ٣ٞا٫ وهللا ما ؤ٧لخه بال بدؿاب 

ّوالخؿاب باقي بن قئذ ؤٖضجه ل٪. 

                                                 

. 2001، ال٣اهغة، 3004، باب الخشبذ في الخضًض وخ٨م ٦خابت الٗلم، خضًض ع٢م صحيذ مؿلماهٓغ:   1

، البً حجغ الٗؿ٣الوي: اهٓغ: ابً لؿان اإلاحزانوكحر هىا بإن اإلاُلىي ه٣ل اإلااصة خى٫ صظحن مً ٦خاب 

أ. 428م  ،2، ط1971، بحروث، لؿان اإلاحزانحجغ الٗؿ٣الوي، 

، ول٨ً هالخٔ ؤن اإلاُلىي لم ًىعص الىو 311 -310، م1ط، خياة الحيىان الىبرّياهٓغ: الضمحري،  2

ض ؤن ج٩ىن ؤنالت  ٦ما وعص في ال٨خاب الظي ًى٣ل ٖىه، وبهما ًخسحر بٌٗ ألالٟاّ مً ٖىضه، عبما ألهه ًٍغ

ت الى٣ل. وكحر ؤن اإلاُلىي لِـ هى الىخُض في هظا الخ٣ل، وبهما هظه الٓاهغة هجضها لضي  ُّ م ٖمل وؿبُا ٚع

أغون الىؾُى، هسو بالظ٦غ الظًً ًجمٗىن مىاصهم مً مالٟاث مسخلٟت.اإلاالٟحن في ال٣
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ى]
ّ
ًىما بماما بجماٖت، ٞلّما ع٦٘ ؾ٣ِ مً ٦ّمه ظغو ٧لب وناح، ٞغآه الىاؽ  1[ونل

وعجي ًىما ًجلض )...(  2بلحهم و٢ا٫ ال ًًغ٦م ما جغون، ٞةهه ؾلىقي.ٞخًاخ٩ىا، ٞالخٟذ 

غه ٣ٞا٫ له عظل ما هظا ًا جخا؟ ٢ا٫ وهللا ما عؤًذ ؤْلم مً  ٞدمل بلى الىالي، ٞإمغ بخٍٗؼ

وخ٩ي اهه ؤعاص ؤن ًسُب  3هاالء بن َلبىا ؤن )...( لم ًم٨ىىهىا، وبن )...( هٟؿىا يغبىها.

بحها اوٗٔ ًٞغب بُضه ٖلى ط٦غه و٢ا٫ له ؤبكغ واع٢ض ال ج٣ُ٘ امغؤة ٞبِىما هى ًخدضر م٘ ؤ

أٖلُىا قٛلىا، ٞىدً في خضًش٪.

في السابُت، ٞىٓغث ؤّمه في  وهٓغ ًىما في زابُت اإلااء ٞغؤي زُاله في اإلااء ٞهاح بإّمه اللو

اإلااء ٞغؤث زُالها ٣ٞالذ بي وهللا ومٗه )...(، ًٞغب جخا السابُت ٨ٞؿغها ٞخبضص اإلااء 

ؤمه في اإلااء ٞؼل٣ذ وو٢ٗذ ٞهاخذ اللو ٢ض ؤصع٦ني ٞهاح جخا بالجحران ؤصع٧ىها  ومكذ

٣ٞض ؤزظها اللهىم. وخ٩ي بن ؤباه صزل الجهغ لُٛدؿل ٞلما ونل اإلااء بلى )...( ٢ا٫ له 

٘ ط٦غ٥ ٦ُال ٌٛغ١ في اإلااء ٞخُالب٪ ؤمي ب٣خُل. أجخا: ًا ؤبتي اٞع

أ

أؤزباع جخا٢ا٫ مالٟه وبلى هىا جّم ما اهخسبخه مً 

أمما و٢٘ ٖلُه ازخُاعي، واعجًاه ه٣لي مً ال٨خب

أ4اإلاىظىصة ٖىضي، جم بدمض هللا.

  

                                                 

اصة مً ٖىضها ألأ  1 أن ال٩لمت ٚحر واضخت جماما في الىو.الٍؼ

ت والتي وعصث في هثر الضع.308، م5، طهثر الضعاهٓغ:  2 أ. ل٨ً اإلاُلىي اؾ٣ِ بٌٗ ال٩لماث مً اإلاسَُى

أ.313، م5، طهثر الضعاهٓغ:  3

ت، ولِـ بسِ اإلاال٠، وه  4 أقاج٘ في ألاصب في ال٣غون الىؾُى. ىأهظا ٦الم هاسخ اإلاسَُى
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ّومصاصع  خضًث "ؤبضاٌ الكام" هما وعص في مسؼىػاث

1ّ)الكام( وهخب جغازّيت ؤزغّي ؤصب فظائل ألاعض اإلالضؾت

ّملضمت

ت  مً اإلاٗغوٝ ؤن خضًض ألابضا٫ لم ًدٔ بضعاؾت، مشلما خُٓذ بٌٗ ألاخاصًض الىبٍى

ت، مً ٢بل الضاعؾحن واإلاؿدكغ٢حن، هسو بالظ٦غ مً هظه  ُّ ألازغي، بضعاؾاث ٖلم

وال وٟٛل ؤًًا ألابدار  2خى٫ خضًض قّض الغخا٫ الضعاؾت التي جمدىعثالضعاؾاث، 

ت التي اهدكغث وؿبُا في ؤصب ًٞاثل وال٨خب اإلاسخلٟت باليؿبت إلاؿإلت ألاخاصً ُّ ض اإلادل

و٢ض ؤقاع بلحها بٌٗ مد٣٣ي ٦خب  3ألاعى اإلا٣ضؾت )الكام باإلاٟهىم الٗام والسام(

                                                 

؛ 2224ع٢م  مؿىض الفغصوؽ؛الضًلمي، 322: 5؛ 112: 1 مؿىض اخمضاهٓغ خى٫ هظا الخضًض:   1

؛ 170: 3 فيع اللضًغ؛ اإلاىاوي، 173: 4؛ 8: 1 خليت ألاولياء؛ ألانبهاوي، 65: 18 اإلاعجم الىبحرالُبراوي، 

؛ الغبعي، 8 اإلالاصض الحؿىت؛ السساوي، 186: 12 هجز اللماٌ في ؾجن ألاكىاٌ وألافلاٌاإلاخ٣ي الهىضي، 

الللض ؛ ابً ٖبض عبه، 341: 2 ؾلؿلت ألاخاصًث الظليفت؛ ألالباوي، 45 -44 فظائل الكام وصمكم

ض ُه ٦خاب في 293ًٞ: 7 الفٍغ ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو اثل الكام ؛ مال٠ مجهى٫، مسَُى

ش مضًىت صمكمْهغ؛ ابً ٖؿا٦غ،  124وع٢ت  اعة اللضؽ ؛ اإلا٣ضس ي، 277: 1 جاٍع مثحر الغغام بلى ٍػ

ت صع 48 فظائل الكام؛ الؿمٗاوي، 63: 10 مجمم الؼوائض؛ الهُشمي، 110 والكام ؛ ابً خبِب، مسَُى

ي اإلاجهاجي،  9الىٓام في مداؾً الكام وع٢ت  : 2 اإلاسجض ألاكص ى زصا بفظائلبجداف ألّاْهغ؛ الؿَُى

؛ 2: 1 ألاولياء؛ ال٣غش ي، 46 كالم بفظائل الكامؤلّا؛ اإلاىُني، 26 فظائل الكام؛ ابً ٖبض الهاصي، 141

ش بغضاص؛ البٛضاصي، 324: 1البً ؤبي ٖانم  الؼهض كغاؾها وفظائل الكام ؤ؛ الخؿُني، 510: 13 جاٍع

خضائم ؤلاولام في فظائل ؛ ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي، 27: 1 هكف الخفاء؛ العجلىوي، 121 ؾىىاها

وهى مً ا٦ثر مالٟاث الًٟاثل التي جىاولذ عواًاث خضًض ألابضا٫، و٦ظل٪ ببضاء عؤي  77 -61 الكام

ال٩اجب ٞحها مً خُض الصخت وال٠ًٗ؛ باإلا٣ابل هظ٦غ بٌٗ الٗلماء الظًً َٗىىا في خضًض ألابضا٫، مجهم 

؛ وابً جُمُت الظىء الالممم( في 1497هـ/ 903؛ والسساوي )ث. اإلاىطىكاثم( في 1200ابً الجىػي )ث. 

أ. مجمىق فخاوي ابً جيميتم(، اهٓغ: 1328هـ/ 729)ث. 

2 M. J. Kister, “You Shall Only Set out for three Mosques” pp. 196-173; Haddithū an 

banī isrāela wa-La Haraja, pp. 215-239. 

٤ اإلاهاصع في ال٣غون الىؾُى، ٞلؿُحن وؾىعٍا، او ؾىعٍا او ختى صمك٤.  3 أٌٗني مهُلر الكام ٞو
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ًٞاثل الكام في م٣ضماث صعاؾاتهم اإلاسخلٟت. هسو بالظ٦غ ٧امل ظمُل الٗؿلي، ومدمىص 

أ 1ببغاهُم.

محن الٗام )ٞلؿُحن وؾىعٍا( ؤو حكحر الغواًت ؤٖاله بلى وظىص ألابضا٫ في الكام باإلاٟهىأ

السام بىاء ٖلى الغواًاث اإلاسخلٟت التي حكحر بلى وظىص ألابضا٫ في بٌٗ اإلاضن  مباإلاٟهىأ

ت، ٦ما ؾيبحن هظا الجاهب الخ٣ا، ٍّ ل٨ً الظي ًجظب الىٓغ ؤن بِذ اإلا٣ضؽ لم جظ٦غ  الؿىع

دكمل بِذ اإلا٣ضؽ في الغواًاث التي جسو اإلاضن، بال بطا ّٞؿغها الكام باإلاٟهىم الٗام ل

اث  ؤًًا ٦ما وعص ألامغ لضي مدمىص ببغاهُم في ٦خابه "ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ في مسَُى

ت ٢ضًمت". ُّ ؤو في بٌٗ مالٟاث الًٟاثل التي ؤقاع مالٟىها بلى ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ  2ٖغب

ت ؤزغي ٦ما ؾيكحر بلى هظا الجاهب الخ٣ا.  ُّ أوالكام في مالٟاتهم، و٦خب جغاز

لِـ هضٞىا في هظه الضعاؾت الى٢ٝى ٖلى صخت ؤو ٖضم صخت هظه ألاخاصًض والغواًاث،  

ن مشل هظه ألاخاصًض لٟت التي جغجبِ بدضًض ألابضا٫، ألأ٢ضع اهخمامىا ببٌٗ الجىاهب اإلاسخ

دٟٔ 
ُ
ؾىاء ٧اهذ جغظ٘ بلى بضاًت ؤلاؾالم ؤو بلى ٞترة الخ٣ت، ٞتي ماصة ٢ضًمت ًم٨ً ؤن ج

زغة، هاهُ٪ ؤن الغواًاث التي ؤقاعث بلى وظىص ألابضا٫ ال جًٟي ٢ضؾُت وجٓهغ في ٞترة مخإ

اع الجٛغافي اإلاظ٧ىعة ٞحها. لظا ؾىداو٫ في هظه الضعاؾت  مُٗىت ٖلى اإلاضًىت ٣ِٞ، وبهما ؤلَا

ت، ٌكمل طل٪ الغواًاث التي  ُّ الى٢ٝى ٖلى مٟهىم مهُلر ألابضا٫ مً الىاخُت الانُالخ

سخلٟت، ومضي مؿاهمتها في ؤصب ًٞاثل الكام، و٦ظل٪ ٠ُ٦ وعصث ٞحها ؤخاصًض ألابضا٫ اإلا

٦ِغث ٞحها مشل هظه 
ُ
ت الغ٢ٗت الجٛغاُٞت، ؤو بٌٗ اإلاضن التي ط ُّ ح٨ٗـ هظه ألاخاصًض ٢ضؾ

                                                 

1   J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist Regarding the Sanctity of Jerusalem”, 

pp. 231-245; “Le Tombeau de Moïse á Jericho et á Damas”, pp. 60-99.  

فظائل بيذ ، مدمىص ببغاهُم، مسؼىػاث فظائل بيذ اإلالضؽ٨خب: ٧امل الٗؿلي، اهٓغ: م٣ضماث ال

 اإلالضؽ في مسؼىػاث كغبيت كضًمت.

خُض هجض في جد٣ُ٣ه  234، فظائل بيذ اإلالضؽ في مسؼىػاث كغبيت كضًمتاهٓغ: مدمىص ببغاهُم،  2

فظائل بيذ اإلالضؽ والخليل لجؼء مً نٟداث ٦خاب ابً اإلاغجى، )ث. ال٣غن الخاصي ٖكغ مُالصًا( 

"باب مً ػاع بِذ اإلا٣ضؽ مً ألاثمت والهالخحن ومً ٧ان ٞحها مً اإلاخٗبضًً وألابضا٫" وفظائل الكام 

171. 
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ت مً  ُّ ت والتراز ُّ ألاخاصًض، وطل٪ اٖخماصا ٖلى ٦خب ًٞاثل الكام مً هاخُت، واإلاهاصع الضًي

مً مالٟي اإلاهاصع الترازُت لم ٣ًٟىا ٖلى مٟهىم الٗضًض  مً الجضًغ بالظ٦غ ؤّنأ ظاهب آزغ.

ا وؤخُاها انُالخُا . في 1ألابضا٫ بهىعة مىؾٗت، وبهما ؤقاعوا بلى مٟهىم اإلاهُلر لٍٛى

ه ؤّنأ خضًض ألابضا٫، ٢ض اؾخسضم لضي اإلاالٟحن في بَاع ًٞاثل  البضاًت ال بّض مً الخىٍى

ت،  ألاعى ُّ ت والٗشماه ُّ اإلا٣ضؾت، هسو بالظ٦غ مهاصع اإلاالٟحن التي جغظ٘ بلى الٟترجحن اإلاملى٦

ت م٩ان مٗحن ؤو مضًىت  ُّ هاع ٢ضؾ ت بِىت ٞدؿب وبهما في بٌٗ ألاخُان إْل ُّ لِـ ألؾباب صًي

مُٗىت باإلا٣اعهت م٘ اإلاضن اإلا٣ضؾت ألازغي في بالص الكام، وبن لم جدٔ بٌٗ اإلاضن ب٣ضؾُت 

اث مدلُت لضي اإلاالٟحن ٦بحرة مٗ أ.(local Patriotic)ُىت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمّي، عبما لىظىص هٖؼ

في م٣الخه ال٣هحرة التي نضعث في صاثغة اإلاٗاٝع  (Goldziher)ًداو٫ الباخض ظىلضحؿحهغ 

ت، الظًً ونلىا بلى  ُّ ت خى٫ مهُلر ألابضا٫، ؤن ًٓهغ ٖال٢ت ألابضا٫ بٗالم الهٞى ُّ ؤلاؾالم

"ؤبضا٫: ظم٘ بض٫،  ال ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان الٗاصّي ؤن ًضع٦ها، ظاء في اإلا٣الت:صعظاث مخ٣ضمت 

هم الىاؽ )عظا٫ الُٛب(، ٌكتر٧ىن بما  بخضي َب٣اث ألاولُاء في الىٓام الهىفّي، ال ٌٗٞغ

ت، عواظا، ًال٠ ألابضا٫  ُّ لهم مً ٢ىة في يِٛ هٓام ال٩ىن، وخؿب عؤي ؤ٦ثر آلاعاء الهٞى

ت".الُب٣ت السامؿت في هٓام ا أ2إلاخهٞى

باإلا٣ابل ال وٗلم بك٩ل ص٤ُ٢ ٠ُ٦ جُىع هظا اإلاهُلر، ل٨ً ًبضو لىا ؤّن مٟهىم جُىعه ٢ض 

اعجبِ بالبضاًت بالؼهاص الظًً ٨ٖٟىا ًٖ الخُاة الضهُا، وا٦خٟىا بال٣لُل، وامخاػوا ببؿاَت 

 الِٗل وزكىهخه، بُٗضا ًٖ ماصًاث الخُاة ومٓاهغها، والخمؿ٪ في عوخاهُاتها، ٦ما وعص

ت اإلاسخلٟت ُّ . ؤما باليؿبت إلا٩ان ألابضا٫ ٣ٞض هىهذ الغواًاث اإلاسخلٟت 3ألامغ في ال٨خب التراز

أساّم ــلخضًض ألابضا٫ بلى وظىصهم بالكام باإلاٟهىم الٗام )صون ط٦غ مضًىت ؤو ؤزغي( وال

                                                 

ٗت: اإلاهاصع التي ؤقامً  1 الًٟاثل، وأالخضًض،  ٧ل مً: بٌٗ ٦خبعث بلى هظا اإلاهُلر بقاعة ؾَغ

سُت ال٣ضًمت، و٦ظل٪ مالٟاث  بٌٗوٟٛل ، والجغح والخٗضًل، وال والتراظم والخٟؿحر ال٣غآوي ال٨خب الخاٍع

الم. أالّؿحر السانت باأٖل

-I. Goldziher, Abdāl, EI², I N.E (1960), pp. 94اهٓغ: ماصة ؤبضا٫ في صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت  2

95; H. J. Kissling, in EI² I N.E (1960), pp. 49-50.أ

أ:اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  3
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)التي وعص ٞحها ط٦غ بٌٗ اإلاضن(، وبن ٧اهذ مٗٓم الغواًاث التي ْهغث في ؤصب ًٞاثل 

حكحر بلى م٣امهم بإعى الكام باإلاٟهىم ال٤ًُ، وٗني ؾىعٍا ؤو ختى صمك٤ ٣ِٞ، الكام، 

ت صًيُا واؾتراجُجُا، مشل مضًىت بِؿان في ٞلؿُحن، وخمو في  ُّ وبٌٗ اإلاضن ألا٢ل ؤهم

أ.1ال٣ُغ الؿىعّي، وبن خُٓخا بظ٦غ ًٞاثلهما في بٌٗ ٦خب الًٟاثل

أخضًصىا ٞتي: ؤما الجىاهب التي هغي مً اإلاىاؾب جىاولها في ؾُا١

أ.2 مفهىم ألابضاٌ. 1

ت ومهاصع ًٞاثل ألاعى اإلا٣ضؾت، ٞىجض ؤن مٗٓم  ُّ لى ؤمٗىا الىٓغ في بٌٗ ال٨خب التراز

٤ الغواًت الخالُت: "٧لما ماث عظل مجهم بّض٫  ألازباع حكحر بلى ؾبب حؿمُتهم بهظا الاؾم، ٞو

عواظا مً بحن الغواًاث التي وعصث في  ٦ثرأؤ آزغ". هظه الغواًت التي حٗخبر هللا م٩اهه عظالأ

أ. 3بٌٗ ٦خب الخضًض، والترار، وبن ازخلٟذ الغواًاث مً خُض اإلاتن وؤلاؾىاص

عواًت ؤزغي ٢ض ججظب الىٓغ، ٖثرها ٖلحها في ٦خب الخٟؿحر والخضًض ال٣ضًمت واإلاخإزغة، 

بّي )ث. ن ألاهبُاء ٧اهىا ٢ا٫: "ب م(،671هـ/ 51 هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص في جٟؿحر ال٣َغ

ؤوجاص ألاعى )ؤي ًدٟٔ هللا بهم الٗالم(، ٞلما اه٣ُٗذ الىبّىة، بّض٫ هللا م٩انهم ٢ىما مً 

                                                                                                                       

קדושתה של ארץ ישראל בחסידות המוסלמית, ידיעות החברה לחקירת א"י ש.ד. גויטיין, 

.:26 -266(, עמ' 89=2) 26ועתיקותיה,     A. Shimmel, Mystical Dimensions of Islam, 

pp. 199-203.  

ألاعبلىن في مً الجضًغ بالظ٦غ ؤن بٌٗ ال٨خب الترازُت خملذ هظا الاؾم، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ابً ٖؿا٦غ، 

، البً مال٪ مدمض بً ٖبض هللا الىدىي؛ هخاب ألابضاٌألبي ٖبُضة؛  هخاب ألابضاٌ؛ ألابضاٌ اللىاٌ

أ، ل٨ً هظه اإلاالٟاث عبما لم جهلىا بٗض.هخاب ألابضاٌ؛ الضًىىعي، هـم الآلٌ في ألابضاٌالسساوي، 

ًاثل م123، مثحر الغغاماهٓغ: اإلا٣ضس ي،  1 ت إلاال٠ مجهى٫، ًٞاثل الكام ٞو ضنها وبِذ ؛ مسَُى

دا وهابلـ وبِؿان وصمك٤ وخمو وط٦غ ألاهبُاء اإلاكهىعًٍ ٞحها وط٦غ  ؼة والغملت وؤٍع ؿ٣الن ٚو اإلا٣ضؽ ٖو

أْهغ. 106الصخابت اإلاٗغوٞحن ٞحها وع٢ت 

م ؤن نُٛت بضًل وهي مٟغص بضالء ج٩ىن َب٣ا ل٣ىاٖض الىدى الٗغبي.  2 ألٟٔ "ؤبضا٫" مٟغصها بض٫، ٚع

٠ هجضه ؤًًا مى٣ىال ًٖ ٦خب الخضًض في 151: 8، ن اإلالبىصكّىاهٓغ: الُٗٓم آباصي،   3 ؛ هظا الخٍٗغ

أمهاصع ومالٟاث ؤصب ًٞاثل ألاعى اإلا٣ضؾت، ٦ما ؾىىضر هظا الجاهب الخ٣ا.
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. ال وٗلم بالًبِ ُٞما بطا ٧ان هاالء ال٣ىم هم ألابضا٫ 1ؤمت مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم"

أالظًً ظاءوا زلٟا لؤلهبُاء.

ُت لهلتها بهم، ل٨ً زمت عواًت في هظا اإلاجا٫، ٢ض جغجبِ بال٨ٟغ  وال٣ُٗضة لضي ؤهل الهٞى

الظاجُت اإلاؿخ٣اة مً خضوص الؿماء، هإزظ  مبدُض ًخطر لىا ٦غاماث هاالء ألاولُاء وزىاع٢ه

غ الخىال٪، ألوـ بً مال٪ )ث. م(، 712هـ/ 94 ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص في ٦خاب جىٍى

٣ُمىن في م٩انهم ألاو٫ قبدا "ألابضا٫ بهما ؾمىا ؤبضالا ألنهم ٢ض ًغخلىن بلى م٩ان آزغ،  ٍو

أ2آزغ قبحها بكبدهم ألانلي بضال ٖىه".

م( في ٌُٞ ال٣ضًغ، ٣ٞض بّحن لىا الٗال٢ت ما بحن "بض٫" 1621هـ/ 1031 ؤما لضي اإلاىاوي )ث. 

مً ظاهب والخؿىاث والؿِئاث مً ظاهب آزغ، وعص في ٦خابه اإلاظ٧ىع "مً بّضلذ ؾِئاجه 

واًت ال وٗلم ُٞما بطا اؾخُإ ؤي بوؿان ؤن ًهل الى . وو٤ٞ هظه الغأ3خؿىاث ٞهى بض٫"

                                                 
1

، مجمم الؼوائض؛ 110: 2؛ ٢اعن ؾبب الدؿمُت في: ألاخاصًض اإلاسخاعة، 259: 3 جفؿحر اللغػبياهٓغ:  

ٌّ؛ 322: 5، مؿىض اخمض ؛63: 10؛ 62: 10 الفغصوؽ ؛ 63: 3؛ 263: 1، هىاصع ألاصٌى في ؤخاصًث الغؾى

؛ وفي ٖىن اإلاٗبىص اإلاظ٧ىع اٖاله، ط٦غ: "والابضا٫ ظم٘ بض٫ بٟخدخحن، 221: 2؛ 36: 2، بمإزىع الخؼاب

؛ 253: 11؛ وفي ظؼء 152 -151: 8ووظه حؿمُتهم باألبضا٫ ؤن ٧لما ماث عظل مجهم ؤبض٫ هللا م٩اهه عظال 

ي في مغ٢اة الهٗىص: "هم ألاولُ اء والٗباص ؾمىا بظل٪ ألنهم ٧لما ماث مجهم واخض بّض٫ بأزغ"؛ ط٦غ الؿَُى

: 3؛ 170: 3؛ 168: 3 ،فيع اللضًغ؛ 254: ٦11م ًغص في ال٨خب الؿخت ط٦غ ألابضا٫ بال في هظا الخضًض 

٣ه وأ؛ "وؤبض461: 6؛ و٢ض وعص ؤًًا في ٌُٞ ال٣ضًغ 461 خُىا ؾيىه"؛ وفي ؤا٫ ألاهبُاء الظًً ؾل٩ىا ٍَغ

خضًض آ٫ مدمض ٧ّل ج٣ي؛ و٢ا٫ الؿمهىصي: "ًدخمل ؤن اإلاغاص بإهل بِخه هىا ٖلمائهم الظًً ٣ًخضي بهم"؛ 

طا ٚابىا جبض٫ في بنهم " ٢ُل ؾمىا ؤبضالا أل 167: 3 فيع اللضًغوفي  27: 1البً ؤبي الضهُا  ألاولياء٢اعن 

٤ مدلهم نىع عوخاهُت جسلٟهم، ٢لىبهم ٖلى ٢لب  ببغاهُم زلُل الغخمً ٖلُه الؿالم، ؤي اهٟخذ لهم ٍَغ

٤ ببغاهُم ٖلُه الؿالم، وفي عواًت ٢لىبهم ٖلى ٢لب عظل واخض، ٢ا٫ الخ٨ُم:" بهما  بلى هللا حٗالى ٖلى ٍَغ

 ناعث ه٨ظا الن ال٣لىب لهذ ًٖ ٧ل ش يء ؾىاه، ٞخٗل٣ذ بخٗل٤ واخض ٞتي ٣٦لب واخض".

٠ًُ مال٠ ال٨خاب "و٢ض ؤ؛ 15: 1 جىىٍغ الحىالًاهٓغ:  2 ُت ٖاإلاا مخىؾُا بحن ٖالم ٍو زبذ الهٞى

ألاظؿاص وألاعواح، ؾمىه ٖالم اإلاشا٫ و٢الىا هى ؤل٠ُ مً ٖالم ألاظؿاص وؤ٦ش٠ مً ٖالم ألاعواح؛ ٢اعن 

أ.169: 3 فيع اللضًغؤًًا، 

ألابضا٫ ًٖ ؤٖحن الىاؽ ؛ ه٣ال ًٖ الٛؼالي: "بهما اؾختر 170: 3، ٢اعن ن.م 168: 3 فيع اللضًغاهٓغ:   3

ىض  والجمهىع، ألنهم ال ٣ًُُىن الىٓغ بلى ٖلماء الى٢ذ، ألنهم ٖىضهم ظها٫ باهلل وهم زم ؤهٟؿهم ٖو

أالجهالء ٖلماء.
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لى جىاولىا مهاصع مالٟاث ًٞاثل الكام، خى٫  هظه اإلاجزلت، التي خٓي بها ؾاثغ ألابضا٫.

ىا هجض حكابًها وؿبُا، باإلاىاػه
ّ
م٘ بٌٗ ٦خب الخضًض،  تحؿمُت ألابضا٫ بهظا الاؾم، ٞةه

با ألّن الخضًض الىبىّي ؤو ال٣ضس يّأ ٧ان اإلاجهل ألاؾاس ي إلاالٟي ٦خب ًٞاثل  وهظا لِـ ٍٚغ

الكام باإلاٟهىمحن اإلاظ٧ىعًٍ، خُض اجهٟذ هظه اإلاالٟاث ٚالبا بالُاب٘ الى٣لّي صون مداولت 

ال٩اجب ط٦غ عؤًه الصسص ّي، خى٫ مؿإلت مً اإلاؿاثل الىاعصة لضيهم، هسّو بالظ٦غ مالٟاث 

وعص لضي قهاب الضًً اإلا٣ضس ي الٟترجحن اإلاملى٦ُت والٗشماهُت. هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما 

اعة ال٣ضؽ والكام، خى٫ لٟٔ ألابضا٫، 1364هـ/ 766)ث. م(، في ٦خاب مشحر الٛغام بلى ٍػ

. 1"ألابضا٫ ٩ًىهىن بالكام، وهم ؤعبٗىن عظال، ٧لما ماث مجهم عظل ؤبض٫ هللا م٩اهه عظال..."

ؿمُت ألابضا٫ بهظا هسلو بلى ال٣ى٫ ؤّن مٗٓم اإلاهاصع ال٣ضًمت ٢ض جباًيذ باليؿبت لؿبب ح

اتهم. أالاؾم، وبْن ٧اهذ الغواًت اإلاكهىعة جغجبِ بدبّضلهم خا٫ ٞو

أ.كضص ألابضاٌ وصفاتهم. 2

خى٫ مؿإلت ٖضص ألابضا٫ ونٟاتهم التي جمحزوا بها ًٖ ؾاثغ البكغ، هجض ؤًًا ٖضة آعاء في 

ٖضصهم  هظا اإلاجا٫، وعصث في ٦خب الخضًض ومالٟاث ًٞاثل الكام، زمت عواًاث حكحر ؤّنأ

ومً الغواًاث التي جظ٦غ ان ٖضصهم  ؤعبٗىن عظال، وؤزغي زالزىن عظال، ؤو ؾبٗت مً ألابضا٫

كغون، ومجها ما ججاوػ ألاعبٗحن. ججضع ؤلاقاعة ؤّن الٗضًض مً الغواًاث ٢ض  زمؿت ٖو

ت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٦ما هىهىا  ُّ اعجبُذ ببٌٗ مضن الكام، وؤزغي بمضن ا٢ل م٩اهت و٢ضؾ

هل وظىص ٖضص ٦بحر مً ألابضا٫ في مضًىت مُٗىت صون ألازغي، ًًٟي ٢ضؾُت مً ٢بل، ٞ

                                                 

زصا بفظائل اإلاسجض ؤجداف ألّا؛ ؤما في 112: 1؛ مؿىض ابً خىبل، 110للم٣ضس ي  مثحر الغغاماهٓغ:   1

ي اإلاجهاجي، ٣ٞض وعص لضي  ألاكص ى اإلاال٠:" ٧لما ماث واخض ؤبض٫ هللا م٩اهه بطا ظاء الامغ ٢بًىا ، للؿَُى

جهم ٞانهم ال ًبرخىن في الٛالب ٖىه"  ؛ ولضي ابً ٖبض الهاصي في ًٞاثل الكام:" ٧لما ماث 141: 2واما مَى

الكام ؛ الكاٞعي الخؿُني، 60 ؤلاكالم بفظائل الكام؛ ٢اعن اإلاىُني، 26عظل ؤبض٫ هللا م٩اهه عظال آزغ 

؛ 68؛ 21 خضائم ؤلاولام في فظائل الكام؛ ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي، 121 اؾها وفظائل ؾىىاهاؤكّغ

ت ابً خبِب، صع الىٓام في مداؾً 62 -61 جدفت ألاهام في فظائل الكام؛ البهغوي، 76؛ 69 ؛ مسَُى

ش مضًىت صمكمْهغ؛ ابً ٖؿا٦غ،  9الكام، وع٢ت  ؛ ابً 8للسساوي  اإلالاصض الحؿىت؛ 293: 1 جاٍع

اعاثالخىعاوي،  هجز ؛ 27: 1للعجلىوي  هكف الخفاءْهغ ًٖ ؤبي الضعصاء؛  2وع٢ت  ؤلاقاعاث بلى ؤماهً الٍؼ

أ.168: 12للمخ٣ي الهىضي، اللماٌ 
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مُٗىت ٖلى اإلاضًىت باإلا٣اعهت م٘ صعظاث ال٣ضؾُت إلاضن ؤزغي؟ هظه الىاخُت التي ؾٝى 

ؤّما باليؿبت  1وٗالجها في ؾُا١ خضًصىا، لضي جىاولىا اإلاضن التي وعصث ٞحها ؤخاصًض ألابضا٫.

هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ بٌٗ الغواًاث التي وعصث في ٦خب  للغواًاث التي هىهىا بلحها،

م( في مجم٘ الؼواثض، ًٖ 1405هـ/ 808 ؤوعص الهُشمي )ث. الخضًض ومالٟاث ًٞاثل الكام.

ٖباصة بً الهامذ، ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم اهه ٢ا٫: "ألابضا٫ في هظه ألاّمت زالزىن، 

ؤّما الغواًت  2ؤبض٫ هللا حٗالى م٩اهه عظال".مشل زلُل الغخمً ٖؼ وظل، ٧لما ماث عظل 

 ألا٦ثر قهغة، ٣ٞض ط٦غث في مٗٓم مالٟاث ًٞاثل الكام. وعص لضي مدمض بً خبِب )ث.

ت ُصّع الىٓام في مداؾً الكام، ه٣ال لِـ ص٣ُ٢ا ًٖ اإلا٣ضس ي 1649هـ/ 1059 م( في مسَُى

٦
ُ
اعة ال٣ضؽ والكام ما ًلي ط٦غه: "٢ا٫ ط غ ؤهل الكام ٖىض ٖلي بً ؤبي في مشحر الٛغام بلى ٍػ

ى هللا 
ّ
َالب عض ي هللا ٖىه ٣ٞالىا: الٗجهم ًا ؤمحر اإلاامىحن، ٣ٞا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا نل

. 3ٖلُه وؾلم ٣ًى٫:" ألابضا٫ بالكام وهم ألاعبٗىن، ٧لما ماث عظل بّض٫ هللا م٩اهه عظال"

                                                 

قغها بلُه في ضًض قض الغخا٫ بلى اإلاؿاظض الشالر، والظي ؤل٣ض ؤقاع الباخض ٢ؿُغ في صعاؾخه خى٫ خ 1

للمضن ال٨بري في ؤلاؾالم، م٨ت، اإلاضًىت، بِذ اإلا٣ضؽ، وؤخُاها  مالخٓت ؾاب٣ت، بلى صعظاث ال٣ضؾُت

٤ ٖضص الهلىاث التي ًهلحها اإلاؿلم في مؿاظضها،  ت في الٗغا١، ٞو صمك٤، ؤو عواًاث جظ٦غ مضًىت ال٩ٞى

أهظه ألاخاصًض وعصث جدذ ٖىىان مًاٖٟت الهالة في اإلاؿاظض، اهٓغ: 

M. J. Kister, “You Shall Only Set out for three Mosques” pp. 196-173; J. Sadan, “A 

Legal Opinion of a Muslim Jurist Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245 

؛ 304: 1 جفؿحر ابً هثحر؛ ٢اعن 62: 10، مجمم الؼوائض؛ الهُشمي، 322: 5، مؿىض ابً خىبلاهٓغ:  2

ٌّالترمظي،  ، ًٖ خظًٟت بً الُمان عض ي هللا ٖىه ٢ا٫:" ألابضا٫ بالكام هىاصع ألاصٌى في ؤخاصًث الغؾى

، "ألابضا٫ في ؤمتي ؤمت فيع اللضًغ؛ ٢اعن: 263: 1وهم زالزىن عظال ٖلى مجهاط ببغاهُم ٖلُه الؿالم" 

أ.69 ولامخضائم ؤلا. ٢اعن: ابً ٖبض الغػا١، 300: 5؛ ن.م 170: 3؛ ن.م 162: 3ؤلاظابت زالزىن عظال 

ت صع الىٓام في مداؾً الكام، وع٢ت 112: 1ابً خىبل  ضاهٓغ: مؿى 3 ما لضي اإلا٣ضس ي ْهغ؛ ؤ 9؛ مسَُى

في مشحر الٛغام، ٣ٞض وعص ال بوي ؾمٗذ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ًى٫... ألابضا٫ ٩ًىهىن بالكام، 

يخهغ بهم ضاء،  وهم ؤعبٗىن عظال، ٧لما ماث مجهم عظل ؤبض٫ هللا م٩اهه عظال ٌؿ٣ي بهم الُٛض ٍو ٖلى ألٖا

هٝغ ًٖ ؤهل الكام بهم الٗظاب،  : 10 مجمم الؼوائض؛ 110: 2، ألاخاصًث اإلاسخاعة؛ ٢اعن: 110-109ٍو
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الٛغام للم٣ضس ي،  وهىا٥ عواًت ججم٘ بحن الكام والٗغا١ باليؿبت لؤلبضا٫، وعصث في مشحرأ

كغون  ًٖ اوـ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم اهه ٢ا٫: "بضالء ؤمتي ؤعبٗىن، ازىان ٖو

ل٨ً زمت عواًاث ؤزغي لِؿذ مىدكغة في مالٟاث ًٞاثل  1بالكام، وزماهُت ٖكغ بالٗغا١.

٦غ في الجام٘ إلاٗمغ بً عاقض 
ُ
الكام ؤو ٦خب الخضًض الغؾمُت، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما ط

م( ًٖ ؤبي ٢البت ٢ا٫:" ٢ا٫ الىبّي نلى هللا ٖلُه وؾلم، ال ًؼا٫ في ؤمتي 768هـ/ 151.)ث

أ.2ؾبٗت ال ًضٖىن هللا في ش يء بال اؾخجاب لهم"

                                                                                                                       

ٌّ؛ 62 عواًت اوـ بً مال٪، ٦ما  الفغصوؽ بمإزىع الخؼاب؛ 63: 3 هىاصع ألاصٌى في ؤخاصًث الغؾى

ي )ث.109 مثحر الغغام للملضس يوعصث في  أ. 320 -319م(، 1475هـ/ 880؛ ألاؾَُى

اعة اللضؽ والكاماهٓغ: اإلا٣ضس ي،  1 ؛ ٢اعن: مال٠ مجهى٫، ٦خاب في 111 -110، مثحر الغغام بلى ٍػ

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام، عواًاث الخضًض اإلاسخلٟت، وع٢ت  ْهغ؛  108وظه؛  107ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو

؛ 21: 2عبٗىن عظال مً ألابضا٫ بالكام "صٖاثم ؤمتي ٖهاثب بؿاخل الُمً وؤ، الفغصوؽ بمإزىع الخؼاب

ه٣ال ًٖ اإلاىاوي في  151: 8، كىن اإلالبىص؛ والغواًت جدكابه واإلاهضع الؿاب٤، 259: 3، جفؿحر اللغػبي

: 8بضا٫ "في هظه ألامت زالزىن عظال، ٢لىبهم ٖلى ٢لب ببغاهُم زلُل الغخمً"؛ ٢اعن: ن.م، قغخه بلٟٔ ألاأ

ي، ٢لىبهم ٖلى ٢لب مىس ى ٖلُه الؿالم، ؤو آصم ٖلُه الؿالم، ؤو ٖلى ؛ وهىا٥ عواًاث ازغأ254: 11؛ 152

: 3؛ 162: 3 فيع اللضًغ؛ 71 -70 خضائم ؤلاولام٢لب عظل واخض، اهٓغ: ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي، 

: 1"وألابضاا٫ ؤعبٗىن ٞال السمؿماثت ًى٣هىن وال ؤعبٗىن"؛ ن.م.  25: 1 هكف الخفاء؛ 300: 5؛ 461

أ. 73ولامخضائم ؤلا؛ ابً ٖبض الغػا110،١ لغغام للملضس يمثحر ا؛ ٢اعن 26

؛ 37: 10 خليت الاولياءو٢ُل ؾبٗت؛  170: 3 فيع اللضًغ؛ 250: 11إلاٗمغ بً عاقض  الجامماهٓغ:   2

" وعوي باإلؾىاص بلى اإلاًٟل بً ًٞالت ٢ا٫: بن ألابضا٫ بالكام،  جدفت ألاهام في فظائل الكامالبهغوي، 

كغون عظال وفي صمك٤ زالزت ٖكغ عظال وفي بِؿان ؤعبٗت"  زغي وعصث في ؛ عواًت ؤ62في خمو زمؿت ٖو

حكبه وؿبُا ما ظاء لضي البهغوي ول٨ً في بِؿان زالزت، وفي خلُت ألاولُاء "ًٖ ٖلي  26: ٦1ك٠ السٟاء 

؛ ٢اعن مشحر الٛغام للم٣ضس ي "٢ا٫ 112: 12هللا ًٖ ألابضا٫ ٢ا٫ هم ؾخىن عظال"  ٢ا٫ ؾإلذ عؾى٫أ

الخؿً بً ًديى: بضمك٤ مً ألابضا٫ ؾبٗت ٖكغ عظال وبِؿان ؤعبٗت والكام مىاًَ ا٦ثر ألاهبُاء ٖلحهم 

٩ان/ ؛ )ظبل الل112الؿالم ومىاًَ الٗباص والؼهاص، وبها ألابضا٫ وؾ٨ىاهم بجبل الل٩ام، وبجبل لبىان" 

لٟٔ عظل  .Le strange (1965), p. 78؛ 22: 5الل٩ام ظبل مكٝغ ٖلى اهُا٦ُت، اهٓغ: معجم البلضان، 

اث. ي وؤوعصه ابً الجىػي في اإلاىيٖى ٟه الؿَُى ّٗ  وامغؤة ي
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ولضي اإلاىاوي اإلاظ٧ىع ؤٖاله وعصث عواًت ه٣ال ًٖ ؤبي الب٣اء ووعصث في جاط الٗغوؽ للؼبُضي 

ملذ مٟاصها ؤًًا ؤّن ٖضصهم ؾبٗت ل٨ً الظي ًجظب الىٓغ 
ُ

ان مضًىت ال٣ضؽ ٢ض ق

٣٦اؾم مكتر٥ بحن ألا٢الُم وعص لضًه في ٦خاب الخٗاٍع٠ "...٢ا٫ ؤبى الب٣اء ٦إنهم ؤعاصوا 

ضون وال ًى٣هىن ًدٟٔ هللا بهم  ؤنهم ؤبضا٫ ألاهبُاء وزلٟائهم وهم زم ال٣ىم ؾبٗت ال ًٍؼ

وله ؤلا٢لُم ألاو٫، ألا٢الُم الؿبٗت، ل٩ل بلض ب٢لُم ُٞه والًخه مجهم واخض ٖلى ٢ضم السلُل 

والشاوي ٖلى ٢ضم ال٩لُم، والشالض ٖلى ٢ضم هاعون، والغاب٘ ٖلى ٢ضم بصَعـ، والسامـ ٖلى 

٢ضم ًىؾ٠، والؿاصؽ ٖلى ٢ضم ِٖس ى، والؿاب٘ ٖلى ٢ضم آصم ٖلحهم الؿالم ٖلى جغجِب 

ٟاث ٣ٞض ظاء"البضالء ؾبٗت عظا٫ مً ؾاٞغ مً  1الا٢الُم". ؤّما لضي الجغظاوي في الخٍٗغ

مىي٘ جغ٥ ظؿضا ٖلى نىعجه خُا بدُاجه ْاهغا بإٖما٫ ؤهله بدُض ال ٌٗٝغ اخض اهه 

٣ٞض، وطل٪ هى البض٫ وهى في جلبؿه باألظؿاص والهىع ٖلى نىعجه ًدٟٔ هللا بهم ألا٢الُم 

أ2الؿبٗت...".

مً الغواًاث التي ججظب الىٓغ في هظا اإلاًماع، ما ط٦غ ٞحها اليؿاء والغظا٫ مٗا صون ط٦غ 

وهي م٣ام ألابضا٫ ألاؾاس ي. ٣ٞض وعص في ٦خاب خضاث٤ ؤلاوٗام في ًٞاثل الكام، البً  الكام

ي ٖىه نلى هللا ٖلُه 1727هـ/ 1140ٖبض الغػا١ الضمك٣ي )ث. م( ٢ا٫: ؤزغط ؤلامام الؿَُى

وؾلم اهه ٢ا٫:" ألابضا٫ ؤعبٗىن عظال وؤعبٗىن امغؤة، ٧لما ماث عظل ؤبض٫ هللا حٗالى م٩اهه 

أ3اجذ امغؤة، ؤبض٫ هللا حٗالى م٩انها امغؤة ؤزغي".عظال، و٧لما م

ؤما نٟاث ألابضا٫ ، ٣ٞض حٗضصث نٟاتهم في بٌٗ ٦خب الخضًض والترار، وؤصب ًٞاثل 

بّي "لم ًًٟلىا  الكام، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص مً نٟاث مُٗىت في جٟؿحر ال٣َغ

                                                 

ف،اهٓغ: اإلاىاوي،  1 أ.29: 1 الخلاٍع

فاثاهٓغ: الجغظاوي،  2  .62: 1، الخلٍغ

؛ 169: 3 فيع اللضًغ؛ ٢اعن: 68، ؤلاولام في فظائل الكامخضائم اهٓغ: ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي،  3

ظ٦غ ناخب ال٨خاب:"ال زالٝ في عواًت ألاعبٗحن والشالزحن الن الجملت ؤعبٗىن عظال، زالزىن ٢لىبهم ٖلى  ٍو

كغ لِؿىا ٦ظل٪"؛ ٢اعن: ن.م   الفغصوؽ بمإزىع الخؼاب؛ 25: 1 هكف الخفاء؛ 170: ٢3لب ببغاهُم، ٖو

أعواًت ًٖ اوـ بً مال٪ "ألابضا٫ ؤعبٗىن عظال وؤعبٗىن امغؤة". 119: 1



206 

ت وؾالمت الىاؽ ب٨ثرة نىم وال نالة، ول٨ً بدؿً السل٤، ونض١ الىعٕ وخ ُّ ؿً الى

أ 1ال٣لىب لجمُ٘ اإلاؿلمحن، والىهُدت لهم ابخٛاء مغياة هللا، بهبر وخلم ولب".

م( "٢الىا ًا عؾى٫ هللا ُٞم 971هـ/ 361و٢ض ظاء ؤًًا في اإلاعجم ال٨بحر للُبراوي )ث.

ومً الاؾغاثُلُاث ما وعص ًٖ ٦ٗب ألاخباع  2ؤصع٧ىها ٢ا٫: بالسساء والىهُدت للمؿلمحن".

م( "٢ا٫ ٦ٗب ألاخباع: ؤوحى هللا 1066هـ/ 459م( في قٗب ؤلاًمان للبحه٣ي )ث.652هـ/ 32)ث.

ٖؼ وظل بلى مىس ى ٖلُه الؿالم، اوي اٞتريذ ٖلى ٖباصي الهُام وهى قهغ عمًان، ًا 

أ 3مىس ى مً وافى ًىم ال٣ُامت وفي صخُٟخه ٖكغ عمًاهاث ٞهى مً ألابضا٫ ".

م( لها مىخى 979هـ/ 369الغظا٫ للجغظاوي )ث.عواًت ؤزغي وعصث في ال٩امل في يٟٗاء 

زام، خُض جٟصر الغواًت بٗضم والصة ولض لهم "خضزىا ٖبض الهمض بً الًٟل، ٢ا٫: 

ال٢ت ألابضا٫ ؤّن ال  ّٗض مً ألابضا٫، ٖو ٌُ ؾمٗذ قهاب بً مٗمغ ٣ًى٫: ٧ان خماص بً ؾلمت 

أ 4ًىلض لهم، ٧ان جؼوط ؾبٗحن امغؤة ٞلم ًىلض".

٢ض ح٨ٗـ ال٨ٟغ الهىفي باليؿبت لهٟاث ألابضا٫ ما وعص في خلُت  ومً الغواًاث التي

م( ٖىضما ؾئل ًٖ نٟت ألابضا٫ ٢ا٫: "هم 859هـ/ 245ألاولُاء ًٖ طي الىىن اإلاهغي )ث.

                                                 

 371: 8؛ ن.م 274: 9 ألاولياء؛ 169: 3 فيع اللضًغ؛ 12: 1 ألاولياء؛ 259: 3 جفؿحر اللغػبياهٓغ:  1

ش بغضاصالظًً ال ًًغبىن بإًضيهم قِئا؛  " ٞغظل  351: 9؛ 159: 9 ؾحر ؤكالم الىبالء؛ 510: 13 جاٍع

ؼ مً نٟاث ألابضا٫"؛  ؾا٦ً بلى هللا هىاصع ألاصٌى في ؛ 25: 1 هكف الخفاءٖؼ وظل بال خغ٦ت وهظا ٍٖؼ

ٌّ أ.263: 1 ؤخاصًث الغؾى

أ.173: 4 خليت ألاولياء؛ 181: 10للُبراوي،  اإلاعجم الىبحراهٓغ:  2

أ.344: 3 قلب ؤلاًماناهٓغ: البحه٣ي،  3

عواًت ًٖ مٗاط  84: 2 الفغصوؽ بمإزىع الخؼاب؛ 253: 2 اليامل في طلفاء الغحاٌاهٓغ: الجغظاوي،  4

ًّ ُٞه مً ألابضا٫، الظًً بهم ٢ىام الضهُا وؤهلها، الغيا بال٣ًاء، والٗبر ًٖ مداعم  ُ
بً ظبل "زالر مً ٦

عواًت ًٖ َاهغ ٢ا٫:" زغظذ مً  319: 10 خليت ألاولياءهللا، والًٛب في طاث هللا ٖؼ وظل"؛ وفي 

ض ٚؼة في َلب البضال ت ماعا ٖلى ؾاخل البدغ ٢ا٫ ٨ٞإوي لم اٖبإ ٖؿ٣الن ؤٍع
ّ
ء، ٞةطا ؤها بٟتى ٖلُه ؤَماع عز

٣ٞا٫ ال جىإ ٖني بإن جغي زل٣ي ٞةهما الضع صازل الهضٝ، ٖلمي ظضًض وملبس ي زل٤ ومىختى  به ٞالخٟذ بليّأ

أاللبـ الهض١". 
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٢ىم ط٦غوا هللا ٖؼ وظل، وعٞ٘ لهم ؤٖالم الهضاًت بلى مىانلخه، وا٢امهم ألابُا٫ إلعاصجه، 

ّهغأ ُبهم بُُب ؤهل مجاملخه،  واٞٙغ ٖلحهم الهبر ًٖ مسالٟخه، َو ؤبضانهم بمغا٢بخه، َو

أ1و٦ؿاهم خال وسج مىصجه، ووي٘ ٖلى عئوؾهم جُجان مؿغجه".

أ.وؿائف ألابضاٌ. 3

اث٠ ألابضا٫، ٣ٞض حكابهذ الغواًاث في ٦خب الخضًض، ومالٟاث ًٞاثل الكام  باليؿبت لْى

اث٠ عثِؿُت وهي:  م٨ً صعظها في زالر ْو اثٟهم اإلاسخلٟت، ٍو التي اٖخمضها ٖلحها، بهضص ْو

خهى٫ الغػ١ بىاؾُتهم بلى هللا، الخىؾل بهم ابخٛاء الىهغ، نٝغ البالء بىاؾُت 

أالخىؾل بهم بلى هللا. 

خىيُذ ما وعص ؤٖاله، هىعص عواًت خضًض مً ٦خاب جدٟت ألاهام في ًٞاثل الكام ل

م( "ًٖ ٖلي بً ؤبي َالب عض ي هللا ٖىه ٢ا٫: بوي ؾمٗذ 1606هـ/ 1015للبهغوي )ث.

عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ًى٫: ألابضا٫ بالكام وهم ؤعبٗىن عظال، ٧لما ماث عظل 

هٝغ ًٖ ؤهل  ؤبض٫ هللا م٩اهه عظال، ٌؿدؿ٣ى بهم ضاء، ٍو يخهغ بهم ٖلى ألٖا الُٛض، ٍو

أ 2الكام بهم الٗظاب".

                                                 

هم ؾا٦ىىن نّأ"زّههم هللا حٗالى بهٟاث مجها، ؤ 167: 3 فيع اللضًغ؛ ٢اعن: 12: 1 خليت ألاولياءاهٓغ:  1

؛ "الظًً بهم ٢ىام الضًً وؤهله"؛ 288: 3بلى هللا  بال خغ٦ت، ومجها خؿً ؤزال٢هم في هظه ألامت؛ ٢اعن: ن.م 

ىا ٖلى ؤٖمالهم ٢ا٫: ٌٟٗىن ٖمً 254: 11ن.م 
ّ
؛ عواًت ًٖ ابً ٖمغ عض ي هللا ٖىه "٢الىا ًا عؾى٫ هللا صل

دؿىىن بل خىاؾىن في ما ؤجاهم هللا ٖؼ وظل" ن.م ْلمهم ٍو " الغض ى بال٣ًاء 288: 3ى مً ؤؾاء بلحهم، ٍو

أؤي بما ٢ضعه هللا وخ٨م به، والهبر ًٖ مداعم هللا ؤي ٠٦ الىٟـ ًٖ اعج٩ابها ؤو ش يء مجها".

ضط( 62 -61 جدفت ألاهام في فظائل الكاماهٓغ: البهغوي،  2 ت إلاال٠ مجهى٫ )٧امبًر هخاب في ؛ مسَُى

: 1 مؿىض ابً خىبل؛ 110 مثحر الغغام للملضس يْهغ،  108وظه؛  107، وع٢ت ل بيذ اإلالضؽفظائ

ش مضًىت صمكم؛ 112 الكام ؤكغاؾها ؛ ٢اعن 62 جدفت ألاهام؛ 141: 2 بجداف ألازصا؛ 278: 1 جاٍع

؛ وفي عواًت ؤزغي"ًهٝغ ًٖ 254: 11 كىن اإلالبىص؛ 121لٗلي بً ُُٖت الخؿُني  وفظائل ؾىىاها

ٌّؤهل ألاعى بهم البالء"؛  ألاخاصًث ؛ 304: 1 جفؿحر ابً هثحر؛ 63: 3 هىاصع ألاصٌى في ؤخاصًث الغؾى

؛"بهم ج٣ىم 168: 3 فيع اللضًغ؛ 259: 3 جفؿحر اللغػبي؛ 63: 10 مجمم الؼوائض؛ 110: 2 اإلاسخاعة

أ.110 ولامخضائم ؤلا؛ ابً ٖبض الغػا١، 169: 3ألاعى ؤي حٗمغ" ن.م 
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اث٠، 961هـ/ 350وؤما في ٦خاب خلُت ألاولُاء لؤلنبهاوي )ث. م( ُٞظ٦غ اإلاال٠ بٌٗ الْى

حرهما، هىعص عواًت مً ال٨خاب اإلاظ٧ىع،  مجها ما ًخٗل٤ بكٟاء اإلاغى، او الهضاًت الغباهُت ٚو

و بالظ٦غ اٖخ٣اصهم بالكٟاء، خُض ُؾئل طو الىىن اإلاهغي ج٣ترب مً ال٨ٟغ الهىفي، هس

ًٖ ألابضا٫ ٣ٞا٫: "هم ٢ىم ط٦غوا هللا ٖؼ وظل... الؼمهم الىىع الؿاَ٘ مً مدبخه... ٢ض 

ت زم ٢ا٫: بن ؤجا٦م  ؤ٢امهم ٖلى باب الىٓغ مً ٢غبه، وؤظلؿهم ٖلى ٦غاس ي ؤَباء ؤهل مٗٞغ

جىه، ؤو زاث٠ مني ٞإمىىه.. ؤو عاخل ٖلُل مً ٣ٞغي ٞضاووه، ؤو مٍغٌ مً ٞغاقي ٞٗال

هدىي ٞغوصوه، ؤو ظبان في مخاظغي ٞصجٗىه، ؤو ؤٌـ مً ًٞلي ٞٗضوه... ومً ازُإ 

أ1زُُئت ٞاهصخىه، ومً مغى مً ؤولُاجي ٞٗىصوه".

، حٗخبر مؿإلت زالٝ بحن الٗلماء ألاولُاءومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الخىؾل بلى هللا بىاؾُت 

مللهم وهدلهم ومىاهجهم الضًيُت، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في هظا اإلاؿلمحن ٖلى ازخالٝ 

م( و٢ؿم مً جالمُظه ممً ًمشل الخُاع الخىبلّي الظي 1328هـ/ 729 اإلاًماع ابً جُمُت )ث.

خ٣اصاث الضًيُت في ؤلاؾالم في الٟترة اإلاملى٦ُت، واإلاؿالت لم  ٖاعى مشل اهدكاع هظه الٖا

مً ًغص ٖلى ٦خب ابً جُمُت في هظا اإلاجا٫، هسو ج٠٣ ٖىض هظا الخض بالظاث بل هجض م

اعة زحر ألاهام، وحؿخمغ  1355هـ/ 756 بالظ٦غ الؿب٩ّي )ث. م( في ٦خابه قٟاء الؿ٣ام في ٍػ

ض ومٗاعى، ؤو بٗباعة ؤزغي وٗثر ٖلى ٦خب في هظا  هظه الٓاهغة بدُض هجض اإلاالٟحن بحن مٍا

ه الُهاعة الضًيُت في ؤلاؾالم اإلاجا٫، جخٗاعى ومالٟاث ؤزغي، وبن ابخغى ابً جُمُ

(Purism).2 أ

أ  

                                                 

ضٞ٘ البالء، ٢ُل البً مؿٗىص  25: 1 هكف الخفاء؛ 12: 1 خليت ألاولياءاهٓغ:  1 مُذ ٍو "ٞحهم ًديي ٍو

مُذ ٢ا٫: ألنهم ٌؿإلىن هللا ب٦شاع ألاأو٠ُ٦ بهم ًدي ضٖىن ٖلى الجبابي ٍو ؿخ٣ىن مم ٍو غة، ُٞٗخهمىن َو

ؿإ ضٖىن، ُٞضٞ٘ هللا بهم ؤلىن ٞخىبِٞؿ٣ىن َو أالبالء اهختى".هىإ ذ ألاعى ٍو

اعة؛ ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم؛ الؿب٩ي،  2 اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مً هظه ال٨خب: ابً جُمُت، ٦خاب الٍؼ

اعة زحر ألاهام، وهى عص ٖلى ابًقٟاء الؿ٣ام في  اإلاىيي  الصاعمم(، 1343جُمُت؛ اإلا٣ضس ي الخىبلي )ث.  ٍػ

أوهى عص ٖلى الؿب٩ي، ٢اعن:في الغص كلى الؿبيي 

 Canaan, T., Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, pp. 25-75.      
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أ. هه مً ألابضاٌؤؾماء مّمً وصف ؤ. 4

لم ًهغح ظمُ٘ اإلاالٟحن، الظًً جىاولىا بةًجاػ ألابضا٫ في مالٟاتهم، بإؾمائهم، هسو 

بالظ٦غ ٦خب الخضًض، ومالٟاث ًٞاثل الكام باإلاٟهىم الٗام والسام، بِىما ٦خب التراظم 

هه مجهم. ومً الجمل الغاثجت، بٌٗ ؤؾماء ألابضا٫ ؤو مً ُون٠ ؤا والؿحر، وعصث ٞحه

خُان ل٨ً في بٌٗ ألاأ 1لئلقاعة بلى ألابضا٫ "و٧ان ٌٗض مً ألابضا٫"، "و٧ان مً ألابضا٫ "

ت التي جيخمي الحها هظه الٟئت، هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص في  ٨ًخٟي اإلاال٠ بظ٦غ اإلاجمٖى

ت، إلادمض بً ظٗ خمض م( "ٌؿىضه بلى ؤلامام ؤ1345هـ/ 746ٟغ ال٨خاوي )ث.الغؾالت اإلاؿخُٞغ

اهه ٢ُل له هل هلل في ألاعى ابضا٫؟ ٢ا٫ وٗم، ٢ُل: مً هم؟ ٢ا٫: بن لم ٨ًً ؤصخاب 

أ. 2الخضًض هم ألابضا٫ ، ٞما ؤٖٝغ هلل ؤبضالا"

في ط٦غ بٌٗ ممً اٖخبر مً ألابضا٫،  (Dreams)الظي ًجظب الىٓغ، وظىص ْاهغة ألاخالم 

ت، وهىا ًج ُّ ت مدل ُّ ب ؤلاقاعة ؤن مشل هظه الغواًاث، عبما حٗبر ًٖ وظىص ٢هو قٗب

ت مُٗىت إلا٩ان ؤو آزغ، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص لضي ألانبهاوي  ُّ اؾتهضٞذ بْهاع ٢ضؾ

في خلُت ألاولُاء:"٢ا٫ زىا ظٟٗغ بً ؾلُمان ٢ا٫ ؾمٗذ ظلِؿا لىهب بً مىبه ٣ًى٫ عؤًذ 

ُما ًغي الىاثم، ٣ٞلذ ًا عؾى٫ هللا ؤًً ألابضا٫ مً ؤمخ٪؟ ٢ا٫ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞ

بُضه ٢َِبل الكام، ٣ٞلذ ًا عؾى٫ هللا ؤما بالٗغا١ مجهم اخض ٢ا٫ بلى، مدمض بً واؾ٘، 

هـ/ 393 وعواًت ؤزغي ؤوعصها البٛضاصي )ث. 3وخؿان بً ؤبي ؾىان، ومال٪ بً صًىاع".

ش بٛضاص :"خضزني صاوص بً ًدي1002 ى بً ًمان ٢ا٫: عاًذ عؾى٫ هللا نلى هللا م( في جاٍع

                                                 

هه ٧ان مً ألابضا٫"؛ و٧ان ا في ٦خب مسخلٟت مشل " وما ٌكّ٪ ؤهل ػماهه ؤهىا٥ ٖباعاث ؤزغي ٖثرها ٖلحه 1

أمً ألابضا٫.هه ٧ان ٌك٩ىن اهه مً ألابضا٫"؛ وػٖمىا ؤ مً ألابضا٫"؛ و٧اهىا ًغوهه مً ألابضا٫"؛ و٧اهىا

؛ هظه الغواًت ٢ض 220: 1 الغؾالت اإلاؿخؼغفت لبيان مكهىع هخب الؿخت اإلاصىفتاهٓغ: ال٨خاوي،  2

خمض بً خىبل ٧ان ٌٗض مً ألابضا٫، ٦ما وعصث في مهاصع مسخلٟت، حكحر ؤن ؤ جغجبِ بغواًاث ؤزغيأ

أؾىىضر طل٪ الخ٣ا.

أ.114: 3، ولياءيت ألّاخلاهٓغ: الانبهاوي،   3
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ٖلُه وؾلم في الىىم، ٣ٞلذ ًا عؾى٫ هللا مً ألابضا٫؟ ٢ا٫ الظًً ال ًًغبىن باًضيهم قِئا 

أ 1وبّن و٦ُ٘ بً الجغاح مجهم".

أماء ــــا ببٌٗ ؤؾــحر ٢ض واٞخىــم ؤو الؿــض والتراظــب الخضًــل مً ٦خــاعة ؤّن ال٣لُــضع ؤلاقــجج

أ 2في الكام، هظ٦غها ٦ما ظاءث في هظه ال٨خب في اإلاالخٓت الهامكُت ؤصهاه. ألابضا٫

أ.مضن الكام التي وعصث في خضًث ألابضاٌ. 5

مً اإلاٗلىم ؤن مٗٓم مالٟاث ًٞاثل الكام، ٢ض وعصث ٞحها الغواًاث اإلاسخلٟت لخضًض 

مضًىت بِذ ٣ِٞ(، بِىما  ألابضا٫ ، هسو بالظ٦غ الكام باإلاٟهىم السام )ؾىعٍا، ؤو صمك٤

                                                 

ش بغضاصالبٛضاصي، اهٓغ:  1 أخى٫ الاخالم: .510: 13 جاٍع

Kister, M. J. “The Interpretatin of Dreams, an Unknown Manuscript of Ibn Qutaybah‟s 

„Ibārat al- Ru‟yā”, pp. 67-103; Ibn Abī Al-Dunyā, Morality in the Guise of Derams, A 

Critical Edition of Kitāb al- Manām. With Introduction, by: L. Kinberg, pp. 62-65. 

خمض بً مدمض م(؛ ؤ856هـ/ 242ؾلم مىالهم الُىس ي )ث.مدمض بً ؤ 64: 1 الغؾالت اإلاؿخؼغفتاهٓغ:  2

 ؤبجض الللىمم(؛ 938هـ/ 327م(؛ ٖبض الغخمً بً اإلاىظ٦غ الخمُمي )ث.911هـ/ 299الُىس ي البٛضاصي )ث.

ببغاهُم بً هاوئ  29: 6 ؾجن الضاع كؼنيم(؛ 797هـ/ 163ٖبض هللا بً اإلاباع٥ اإلاغوػي )ث. 272: 1

ض الىاؾُي )ث. 372: 3 ؾحر ؤكالم الىبالءم(؛ 648هـ/ 28)ث. خمض بً م(؛ ؤ1489هـ/ 895مدمض بً ًٍؼ

: 3 خليت ألاولياءم(؛ 818هـ/ 203خؿحن الجٟٗي )ث. 452: 6 تهظًب الىماٌم(؛ 848هـ/ 234خغب )ث.

: 7 اليامل في طلفاء الغحاٌم(؛ 747هـ/ 130(، مال٪ بً صًىاع )ث.740هـ/ 123مدمض بً واؾ٘ )ث. 114

ش بغضاصم(؛ 868هـ/ 255م(، ًديى بً ٖشمان )ث.783هـ/ 167خماص بً ؾلمت )ث. 251  93: 13 جاٍع

اة ٖمغ بً ٢ِـ اإلاالجي، ص 163: 12م(، 897هـ/ 284مدمىص بً الٟغط بً ٖبض هللا بً بضع )ث. ش ٞو ون جاٍع

ؼ  358: 5 الجغح والخلضًلم(؛ 789هـ/ 173)ث. كماع بً مدمض 252: 12مظ٧ىع؛  ٖبض اإلال٪ بً ٖبض الٍٗؼ

ًديى بً ٖشمان بً ؾُٗض بً صًىاع الخمص ي  111: 2 ؾجن ابً ماحهم(؛ 842هـ/ 228الخماع )ث.

م(. وهىا٥ 1002هـ/ 393زل٠ بً ال٣اؾم )ث. 159: 24البً ٖبض البر  لخمهيضم(؛ ا1839هـ/ 1255)ث.

ط٦غها في هظه اإلاالخٓت الهامكُت، وٗثر ٖلحها في ٦خب التراظم والؿحر ٦ما هىهىا مً ال٨شحر مً ألاؾماء لم ؤ

خمض بً خىبل ٌٗخبر ؤًًا مً ألابضا٫، الغواًاث وهي ٢لُلت ٢ض ط٦غث ؤن ؤ ٢بل. ججضع ؤلاقاعة ؤن بٌٗ

ش بغضاصعاظ٘  ٧ان مً ألابضا٫، ٞلما ؤن ماث ؤبض٫ هللا م٩اهه ؤبا  خمض بً خىبل"ؤٖلمذ ؤن ؤ 335: 10 جاٍع

"ؾمٗذ ٢خاصة ٣ًى٫ لؿىا وك٪ ؤن الخؿً مجهم"، عبما هى الخؿً  300: 5 فيع اللضًغػعٖت، وفي 

أالبهغي في هظه الغواًت، بؿبب عواًخه للخضًض.
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هىا لم وٗثر ٖلى عواًت جسهها. لِـ هضٞىا مً هظه اإلا٣اعهت الى٢ٝى ٖلى ؤهمُت اإلا٣ضؽ ٞة

سُت بإهمُت ٦بحرة في ال٨ٟغ  غ٢ُت وجاٍع اإلاضًيخحن، الن بِذ اإلا٣ضؽ خُٓذ الؾباب صًيُت ٖو

ن مضًىت صمك٤ خُٓذ بإهمُت ل٨ً مً هاخُت ؤزغي ٞة 1ؤلاؾالمّي بٗض مضًىتي م٨ت واإلاضًىت

سُت واؾتراجُجُت، هسو بالظ٦غ في ال٣غون الىؾُى والٟترة الٗشماهُت. وال وٗلم صًي ُت جاٍع

بالًبِ ُٞما بطا اؾخٛل اإلاالٟىن بٌٗ ؤخاصًض ألابضا٫، في ْل اإلاىاٞؿت بحن اإلا٣ضؽ مً 

ظهت، وبحن صمك٤ مً ظهت ؤزغي، خى٫ جدضًض م٣ام الىبي مىس ى ٖلُه الؿالم في ال٣غون 

أ 2اهُت، ٦ما اجطر ألامغ في صعاؾت الباخض ًىؾ٠ ؾضان بالٟغوؿُت.الىؾُى والٟترة الٗشم

و٦ما ؤقغها مً ٢بل، ٞاهه ًم٨ً ج٣ؿُم ؤخاصًض ألابضا٫ الى ٢ؿمحن، ؤولهما: ؤخاصًض لم 

زاهحهما:  3جسو مضًىت مُٗىت، وبهما ع٢ٗت ظٛغاُٞت ٦ما بِىا ؾاب٣ا " ألابضا٫ بالكام".

                                                 

 ;M. J. Kister, “You Shall Only Set out for three Mosques” pp. 196-173اهٓغ:  1

“Sanctity Joint and Divided”, pp. 18-65. J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist 

Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245.أ

هظ٦غ  .Le Tombeau de Moise a Jericho et a Damas”, pp. 60-99“ مقالة يوسف سدان اهٓغ:  2

ت  يؿخىن، مجمٖى ت مدمض بً خبِب، صع الىٓام في مداؾً الكام، ظامٗت بٍغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مسَُى

، و٢ض خهلىا ٖلى وسست مجها، مً ؤؾخاطها ًىؾ٠ ؾضان، خُض خاو٫ اإلاال٠ بزباث 1862يهىصا، ع٢م 

الؿُىع  ل٨ً مً ظهت ؤزغي ًظ٦غ بحن (Local Patriotic)٢ضؾُت مضًىت صمك٤ بىاؾُت عواًت مدلُت 

ؤهمُت بِذ اإلا٣ضؽ الضًيُت. وججضع ؤلاقاعة ؤن مدمض بً خبِب ٢ام بخإل٠ُ ال٨خاب بىاء ٖلى َلب الخا٦م 

لب مىه في مجلـ خا٦م صمك٤ في الٟترة الٗشماهُت بزباث صخت خضًض مٗحن 
ُ
اإلادلي في هابلـ، والظي َ

م اٖتراى عظا٫ الضًً  ٗني صمك٤ في الخضًض، ٚع ً ٖلى صخت هظا "ؤها هللا عب الكام" َو الخايٍغ

 J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Juristْهغ. ٢اعن:  7الخضًض، اهٓغ صع الىٓام، وع٢ت 

Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245أ

"ال حؿبىا  400: 6 فيع اللضًغْهغ؛  9اهٓغ: مدمض بً خبِب، صع الىٓام في مداؾً الكام، وع٢ت  3

ن ٞحهم ؛ "ال حؿب ؤهل الكام ظما ٟٚحرا ٞة111: 2ٞان ٞحهم ألابضا٫"؛ ألاخاصًض اإلاسخاعة  ؤهل الكام

ألابضا٫"؛ خُض ٢ُل الخضًض ًىم نٟحن ٖىضما ٢ام عظل ٢ا٫ اللهم الًٗ ؤهل الكام؛ ٢اعن: الؿمٗاوي "ؤن 

ؿبىا ؤهل الكام ال ح ٖلُا عض ي هللا ٖىه ٢ام بهٟحن وؤهل الٗغا١ ٌؿبىن ؤهل الكام ٣ٞا٫: ًا ؤهل الٗغا١

؛ 51 فظائل الكامهه بالكام ٩ًىن ألابضا٫" الؿمٗاوي، ظما ٟٚحرا ٞةن ٞحهم عظاال ٧اعهحن إلاا ًغون وب

ت مهغ ٞجٗل ؤهل مهغ ٌؿبىن ؤهل الكام  : 7البً ٖبض البر  الخمهيض. 48وعواًت ؤزغي بٗض ؤن ٞخذ مٗاٍو
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 الص الكام. وعص لضي مدمض بً خبِب )ث.ؤخاصًض وعصث ٞحها ؤؾماء بٌٗ اإلاضن في ب

ت ُصّع الىٓام في مداؾً الكام، "ألابضا٫ في الكام زمؿت 1649هـ/ 1059 م( في مسَُى

كغون، ٖكغة بدمو، وزالزت ٖكغ بضمك٤، وعظالن ببِؿان، و٢ا٫ الخؿً بً ًديى:  ٖو

أ. 1ؾبٗت ٖكغ بضمك٤ وؤعبٗت ببِؿان"

جدٟت ألاهام في ًٞاثل الكام، "ألابضا٫ بالكام، عواًت ؤزغي وعصث لضي البهغوّي في ٦خابه 

كغون عظال، وفي صمك٤ زالزت ٖكغ عظال، وفي بِؿان ؤعبٗت". أ2في خمو زمؿت ٖو

وؤزغي جسو مضًىت صمك٤ ٣ِٞ باإلا٣اعهت م٘ اإلاضن ألازغي في ال٣ُغ الكامي، هظ٦غ ٖلى  

في خضاث٤ ؤلاوٗام م( 1727هـ/1140 ؾبُل اإلاشا٫ ما ظاء لضي ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي )ث.

ت  في ًٞاثل الكام، و٦ظل٪ لضي مال٠ مجهى٫ )ث. ال٣غن الشالض ٖكغ م( في مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام، وعص لضي الاو٫: "ومما وعص في  ٦خاب في ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ ٞو

ًٞل صمك٤ ؤًًا، : صمك٤ ؤ٦ثر اإلاضن ابضالا وػهاصا". ووعص لضي الشاوي:" ؾخ٩ىن صمك٤ 

جه ا٦ثر اإلاضن  ؤبضالا وؤ٦ثرها ػهاصا وؤ٦ثرها مؿاظض...". بال ؤن هانغ الضًً ألالباوي في جسٍغ

                                                                                                                       

ٌّ؛ 30: 1 ألاولياء؛ 142 ، 249: 11إلاٗمغ بً عاقض  الجامم؛ 263: 1 هىاصع ألاصٌى في ؤخاصًث الغؾى

عواًت حكحر بلى َلب اإلاؿلمحن مً ٖلي بً ؤبي َالب وهى  112: 1 مؿىض اخمض؛ 176: 4 اإلاعجم ألاوؾؽ

ٌ؛  ؛ 62: 10؛ 317: 7 مجمم الؼوائض؛ 596: 4 اإلاؿخضعن كلى الصحيدحنفي الٗغا١ ؤن ًلٗجهم ٞٞغ

للم٣ضس ي مثحر الغغام ؛ 49 -48للؿمٗاوي  ائل الكامفظ؛ 52: 8 كىن اإلالبىص؛ 10: 2 ألاخاصًث اإلاسخاعة

ليها فظائل ؛ اإلا٨ىاس ي، 60 ؤلاكالم بفظائل الكام؛ اإلاىُني، 110 هخاب فيه فظائل بيذ اإلالضؽ ٍو

أوظه. 44 -ْهغ 43وع٢ت  الكام

، فظائل الكام وصمكمْهغ؛ الغبعي،  9اهٓغ: مدمض بً خبِب، صع الىٓام في مداؾً الكام، وع٢ت  1

؛ ابً ٖؿا٦غ، 517، البً اإلاغجى، ٣ٞغة فظائل بيذ اإلالضؽ والخليل وفظائل الكام؛ 77خضًض ع٢م 

ش مضًىت صمكم ي اإلاجهاجي، 286: 1، جاٍع ؛ 143: 2، كص ىجداف ألازصا بفظائل اإلاسجض ألاب؛ الؿَُى

أ.51للؿمٗاوي  فظائل الكام؛ 62 جدفت ألاهام في فظائل الكامالبهغوي، 

للم٣ضس ي وفي بِؿان ازىان.  ممثحر الغغا؛ ٢اعن: 62 جدفت ألاهام في فظائل الكام ،اهٓغ: البهغوي 2

أ.26: 1وفي بِؿان زالزت،  هكف الخفاء؛ 111
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مً ظاهب آزغ  1ألخاصًض ٦خاب ًٞاثل الكام وصمك٤ للغبعّي ٌٗترى ٖلى صخت الخضًض.

ال تهمىا مؿالت صخت ألاخاصًض ٢ضع ؤن مشل هظه الغواًاث حٗخبر ماصة ٢ضًمت، و٢ض جمشل 

لضي اإلاالٟحن، الظًً ًيخمىن بلى اإلاغ٦ؼ الضمك٣ي، لِـ  (Local Patriotic)اٖتزاػا مدلُا 

هظا ٞدؿب وبهما حكحر مًامحن ألاخاصًض بلى وظىص مىاٞؿت مدلُت زُٟت بحن بٌٗ اإلاضن 

أمشل مضًىتي خمو وصمك٤.

م( في ٦خابه اإلاظ٧ىع ؤٖاله، ٖلى عواًخحن، ألاولى: "بن 1052هـ/ 444وٗثر ؤًًا لضي الغبعّي )ث.

كغون عظال، وفي صمك٤ زالزت ٖكغ عظال، وبِؿان ألابضا٫  بالكام، في خمو زمؿت ٖو

أ.2بزىان؛ والشاهُت: "بضمك٤ مً ألابضا٫ ؾبٗت ٖكغ هٟؿا وبِؿان ؤعبٗت"

هظ٦غ في هظا اإلاًماع بٌٗ الغواًاث، التي ال جسو الكام ٣ِٞ وبهما الٗغا١ ؤًًا، ٣ٞض  

ى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا٫: بضالء وعصث لضي اإلا٣ضس ي عواًت في مشحر الٛغام، "ًٖ الى
ّ
بّي نل

كغون بالكام، وزماهُت ٖكغ بالٗغا١. ووعص لضي ابً عظب الخىبلي  3ؤمتي ؤعبٗىن، ازىان ٖو

كغون بالكام وزماهُت 1392هـ/ 795)ث. أم( في ٦خابه ًٞاثل الكام "ألابضا٫ ؤعبٗىن ازىان ٖو

                                                 

ت ٦خاب في ًٞاثل بِذ 65 خضائم ؤلاولاماهٓغ: ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي،  1 ؛ مال٠ مجهى٫، مسَُى

ُه ٦خاب في ًٞاثل الكام، وع٢ت  اعاث ْهغ؛ ابً الخىعاوي،  124اإلا٣ضؽ ٞو ؤلاقاعاث بلى ؤماهً الٍؼ

ضالا"، ٦ثر اإلاضن ؤب؛ ًظ٦غ البهغوي ؤًًا "صمك٤ ؤ45 -44 فظائل الكام وصمكم؛ الغبعي، 10،بضمكم

٦ثر ألابضا٫ ٞحها، وصمك٤ بٌٗ مضنها، و٢ض زهذ بىظىص ؤالكام جُل٤ ٖلى ٖضة مضن ٦ما ٢ضمىا،  ل٨ً

ج الخضًض لىانغ الضًً ألالباوي، ملخ٤ ٦خاب الغبعي في ٩ٞاهذ ؤًٞل مً ؾاثغ مضنها؛ ٢اعن ج فظائل سٍغ

ج ألاخاصًض في ٦خابه اإلاؿخ٣ل الظي نضع  101 -100خُض ٣ًى٫: "خضًض مى٨غ"  الكام وصمكم وفي جسٍغ

أ.61 جدفت ألاهام؛ ٢اعن ؤًًا: البهغوي، 44-42الخ٣ا 

أ.112للم٣ضس ي  مثحر الغغام؛ ٢اعن هٟـ الغواًت في 49 -48للغبعي  فظائل الكام وصمكماهٓغ:  2

؛ ابً خبِب، في صع الىٓام ًظ٦غ مؿ٨جهم بجبل الل٩ام وهى ظبل 111 -110، مثحر الغغاماهٓغ: اإلا٣ضس ي،  3

خضائم ؛ وؤًًا، ابً ٖبض الغػا١ الضمك٣ي في 112ْهغ؛ ٦ظل٪ اإلا٣ضس ي في اإلاهضع ؤٖاله  9بلبىان، وع٢ت 

أ.66 ؤلاولام
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أ1ٖكغ بالٗغا١". ".

 اإلاضن مً مضًىت ل٩ل ال٣ضؾُت صعظت جمشل ٖاله،ؤ وعصهاهاؤ التي خاصًضألاأ هظه مشل ان ق٪ ال

بضو( بِؿان خمو، صمك٤،) الكام قمالي في  مً ٦برؤ ٖضصا ؤبغػث ألاخاصًض، بٌٗ نؤ ٍو

 م٘ جيسجم ال ألاخاصًض هظه مشل ٞان آزغ ظاهب مً. وخمو صمك٤ مً ٧ل في ألابضا٫

 بِذ اإلاضًىت، م٨ت،) ؾالمؤلاأ في ال٨بريأ اإلاؿاظض سوج التي الهالة مًاٖٟت خاصًضؤ

 الهالة في ا٦بر ظهض بظ٫ الى ًدخاط ؤلاوؿان ٞان ٢ضؾُت ٦ثرؤ اإلا٩ان ٧ان ٧لما الهه ،(اإلا٣ضؽ

 باإلا٣اعهت ٦بر،ؤ بشىاب اإلاؿلم ًدٓى خُض م٨ت، في الخغام اإلاسجض ٖلى ًىُب٤ وهظا والٗباصة،

حن اإلاضًيخحن م٘  جيسجم نؤ ًم٨ً اهه ؾضان ًىؾ٠ الباخض ٌكحر ؤزغيأ هاخُت مً ل٨ً. 2ألازٍغ

٤ الاًىبُت، للٟترة حٗىص التي الدج (certificates) قهاصاث م٘ الهالة، مًاٖٟت اخاصًض  ٞو

 للمضن ال٣ضؾُت صعظاث الى اإلاخٟاوث حجمها ٌكحر خُض (J. Sourdel ) ؾىعصًل صعاؾت

أ3.ؾىعصًل الباخشت لُهب حكغ لم وهظا اإلاظ٧ىعة، الشالر

                                                 

، وعصث عواًت ؤزغي في هٟـ اإلاهضع " ألابضا٫ بالكام 201 فظائل الكاماهٓغ: ابً عظب الخىبلي،   1

ت"  . ووعص لضي ابً عظب عواًاث ؤزغي مشل "بضمك٤ مً ألابضا٫ ؾبٗت ٖكغ هٟؿا 200والىجباء بال٩ٞى

ٖكغة بؿاثغ وببِؿان ؤعبٗت؛ بضمك٤ مً ألابضا٫ زمؿت وؤعبٗت ببِؿان؛ ألابضا٫ ؾبٗىن ٞؿخىن بالكام وأ

أ.203 -202ألاعيحن". 

 M. J. Kister, “You Shall Only Set out forاهٓغ: ؤخاصًض مًاٖٟت الهالة في م٣الت ٢ؿُغ:  2 

three Mosques” pp. 173-196. ًٖ ابً ٖباؽ.. "الهالة في م٨ت حؿاوي  هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص

ً ؤل٠ نالة،  ماثت ؤل٠ نالة، وفي اإلاضًىت حؿاوي زمؿحن ؤل٠ نالة، وفي بِذ اإلا٣ضؽ حؿاوي ٖكٍغ

أ .Sanctity Joint and Divided”, pp“ 33-32؛ وؤًًا: 18م٣الت ٢ؿُغ 

 J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist Regarding the Sanctity ofاهٓغ:  3

Jerusalem”, pp. 231-245; D. Sourdel and J. Sourdel-Thomine, “Une collection 

médiévale de certificates de pèlerinage”, pp. 167-273.  خى٫ صعاؾت ؾىعصًل التي ؤقاع بلحها

هي الباخض ًىؾ٠ ؾضان، ٣ٞض اؾخسضمذ زالر قهاصاث مً الٟترة ألاًىبُت، ألاولى جسو م٨ت اإلا٨غمت وأ

ألا٦بر مً خُض الدجم، والشاهُت جسو اإلاضًىت اإلاىىعة وجإحي بالضعظت الشاهُت مً خُض الدجم بٗض ألاولى، 

كحر الباخض ؾضان ؤن مهضا٢ُت صعاؾت ؾىعصًل هابٗت مً  والشالشت جسو بِذ اإلا٣ضؽ وهي ألانٛغ، َو

أشالر. ؤنها اؾخسضمذ مهضعا ظٛغاُٞا، لخمشل صعظاث ال٣ضؾُت ل٩ل مضًىت مً اإلاضن ال
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ّالخاليت:في النهاًت هسلص بلى الىخائج 

م الازخالٝ في الغواًاث خى٫ ٖضص ألابضا٫، ل٨ً هىا٥ عواًت ا٦ثر قهغة وعبما صخت  - ٚع

أفي اإلاهاصع ال٣ضًمت، والتي حكحر بان ٖضصهم ؤعبٗىن، ؤو زالزىن عظال.

حكحر بٌٗ ألاخاصًض بلى وظىص مىاٞؿت زُٟت مدلُت في ؾىعٍا، بحن صمك٤ وخمو   -

 مً خُض ٖضص ألابضا٫ ٞحهما.

الخىؾل باألولُاء حٗخبر مؿالت زالٝ بحن الٗلماء اإلاؿلمحن، هسو بالظ٦غ ابً جُمُت،   -

الظي ٖاعى مشل هظه الٓىاهغ، ل٨ً باإلا٣ابل هجض مً شج٘ مشل هظه الٓىاهغ في 

ىاهب في الخغ٦ت جال٣غون الىؾُى عصا ٖلى ابً جُمُت، الظي ٖاعى ال٨شحر مً ال

اعة ال٣بىع، والٗباصا بضو لىا ؤن ابً جُمُه ابخغى الؿلُٟت، مجها ٍػ ث اإلاسخلٟت لضيها. ٍو

 مؿالت الُهاعة في ؤلاؾالم.

لم وٗثر ٖلى عواًت حكحر بلى وظىص ألابضا٫ في بِذ اإلا٣ضؽ، وهي اإلاضًىت الشالشت مً خُض  -

ال٣ضؾُت في ؤلاؾالم، والؿاا٫ الظي ًُغح هل اؾخٛلذ ؤخاصًض ألابضا٫ في ؤصب ًٞاثل 

ً، بِذ الكام، هسو بالظ٦غ الكام ب اإلاٟهىم السام بؿبب اإلاىاٞؿت بحن اإلاغ٦ٍؼ

( في ال٣غون الىؾُى والٟترة الٗشماهُت؟. ؤو ؤن هظه 1981اإلا٣ضؽ وصمك٤ )ؾضان 

الغواًاث التي ؤقاعث بلى وظىص ألابضا٫ بالكام، ُٞم٨ً ؤن جٟؿغ باإلاٟهىمحن ٦ما بِىا 

ي والجغظاوي اٖخباع ؤٖاله )ٞلؿُحن وؾىعٍا(؟ ؤو عبما ٦ما ؤقغها ٦ما وعص لضي اإلاىاوأ

 ال٣ضؽ ٣٦اؾم مكتر٥ بحن ألا٢الُم اإلاظ٧ىعة.

٘ م٩اهت مضًىت  - ٢ض وٗثر ٖلى عواًاث مدلُت ؤو قٗبُت في هظا اإلاًماع، والتي اؾتهضٞذ ٞع

مُٗىت باإلا٣اعهت م٘ اإلاضن ألازغي، زانت ؤن مشل هظه الغواًاث، حٗخبر ماصة ٢ضًمت والتي 

 ًم٨ً ؤن جٓهغ في ٞترة مخإزغة.

ت ؾىعٍت اؾتهضٞذ بْهاع ٢ضؾُت بالص الكام باإلاٟهىم ال وٛ - اث ؤمٍى ٟل وظىص هٖؼ

 السام.

ّ  
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ّاإلاصاصع واإلاغاحم

ذ،  .1 ًاثل الكام، ال٩ٍى ببغاهُم، مدمىص ببغاهُم، ًٞاثل بِذ اإلا٣ضؽ والسلُل ٞو

1985. 

ضي،  .2 اعاث بضمكم ابً الخىعاوي، ٖشمان بً اخمض الؿٍى ؤلاقاعاث بلى ؤماهً الٍؼ

ت يهىصا 1981، صمك٤، الكام ت، مجمٖى ت الجامٗت الٗبًر . واؾخسضمىا ؤًًا مسَُى

351 AP. Ar 

فظائل بيذ اإلالضؽ والخليل وفظائل ابً اإلاغجى، ؤبى اإلاٗالي اإلاكٝغ بً اإلاغجى،  .3

 .1995، قٟاٖمغو، الكام

اعةخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت، ؤ ابً جُمُت، .4 أ، بحروث، ص.ؽ.هخاب الٍؼ

اكخظاء الصغاغ اإلاؿخليم مسالفت خلُم بً جُمُه، خمض بً ٖبض الؤ ابً جُمُت، .5

أ، ص.م، صون صاع وكغ، ص.ؽ.ؤصحاب الجحيم

ت  .6 ت(، مدمض بً خبِب، صع الىٓام في مداؾً الكام، مسَُى ابً خبِب )مسَُى

ت يهىصا، ع٢م  Princetonظامٗت  و٢ض خهلىا ٖلحها مً ؤؾخاطها ًىؾ٠  Els 1862مجمٖى

أؾضان.

 ، ال٣اهغة، ص.ؽ.ؿىضاإلاخمض بً خىبل، ابً خىبل، ؤ .7

، )في مجمٕى فظائل الكامابً عظب، ٖبض الغخمً بً اخمض ابً عظب الخىبلي،  .8

 .2001مالٟاث(، بحروث، 

، اإلاٛغب، الخمهيض إلاا في اإلاىػإ مً اإلالاوي وألاؾاهيضابً ٖبض البر، ًىؾ٠ بً ٖبض البر،  .9

 هـ. 1387

ؤلاولام في فظائل خضائم ابً ٖبض الغػا١، ٖبض الغخمً بً ببغاهُم الضمك٣ي،  .10

 .1995بحروث،  ،الكام

ضابً ٖبض عبه، قهاب الضًً اخمض بً ٖبض عبه،  .11  .1936، ال٣اهغة، الللض الفٍغ

ش مضًىت صمكمابً ٖؿا٦غ، ٖلي بً الخؿحن،  .12  .1951، صمك٤، جاٍع

 هـ. 1401ابً ٦شحر، بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر، جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، بحروث،  .13



217 

 هـ.1403، بحروث، الجاممػصي، ألاػصي، مٗمغ بً عاقض ألاأ .14

ي،  .15 ي، قمـ الضًً ألاؾَُى  .2001، بحروث، فظائل الكامألاؾَُى

، بحروث، خليت ألاولياء وػبلاث ألاصفياءألانبهاوي، اخمض بً ٖبض هللا ألانبهاوي،  .16

 هـ.1405

ج ؤخاصًث فظائل الكام وصمكمألالباوي، مدمض هانغ الضًً ألالباوي،  .17 ، للغبعي جسٍغ

 هـ. 1370صمك٤، 

 .1985، بحروث، ؾلؿلت ألاخاصًث الظليفتألالباوي، مدمض هانغ الضًً ألالباوي،  .18

 .1998، صمك٤، جدفت ألاهام في فظائل الكامالبهغوي، قمـ الضًً البهغوي،  .19

ش بغضاصخمض بً ٖلي البٛضاصي، البٛضاصي، ؤ .20  ، بحروث، ص.ؽ.جاٍع

 .1997، بحروث، الكامؤلاكالم بؿً الهجغة بلى الب٣اعي، بغهان الضًً الب٣اعي،  .21

ٌّالترمظي، مدمض بً ٖلي الترمظي،  .22  .1992، بحروث، هىاصع ألاصٌى في ؤخاصًث الغؾى

ت(، نالر بً ؤ .23 خمض الخماعجاش ي، السبر الخام في ط٦غ خضوص ألاعى الخماعجاش ي )مسَُى

ت ؤ لؿُحن والكام، مسَُى . و٢ض خهلىا 2 /2212ؾٗض ؤٞىضي، اؾخاهبى٫، اإلا٣ضؾت ٞو

 ها ًىؾ٠ ؾضان.ٖلحها مً ؤؾخاط

 .1988، بحروث، اليامل في طلفاء الغحاٌالجغظاوي، ٖبض هللا بً ٖضي الجغظاوي،  .24

ٟاث، بحروث،  .25  هـ.1405الجغظاوي، ٖلي بً مدمض، الخٍٗغ

 .1997، صمك٤، الكام ؤكغاؾها وفظائل ؾىىاهاالخؿُني، ٖلي بً ُُٖت الخؿُني،  .26

  بحروث، ص.ؽ. معجم البلضان، الخمىي، ًا٢ىث الخمىي، .27

ألاخاصًث الخىبلي اإلا٣ضس ي، مدمض بً ٖبض هللا بً ٖبض الىاخض الخىبلي اإلا٣ضس ي،  .28

 هـ. 1410، م٨ت اإلا٨غمت، اإلاسخاعة

تالضاع٢ُني، ٖلي بً ٖمغ،  .29 اى، الللل الىاعصة في ألاخاصًث الىبٍى  .1985، الٍغ

، خضائم ؤلاولام في فظائل الكامالضمك٣ي، ٖبض الغخمً بً ببغاهُم الضمك٣ي،  .30

 .1995صمك٤، 

 ، ٦غاحص ي، ص.ؽ.قغح ؾجن ابً ماحهالضهلىي، ٞسغ الضًً الضهلىي،  .31



218 
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